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Kalendarium – våren 2020
Datum Tid Föreställning Plats Genre Producent Arrangör

 3 feb 19:00 Porgy and Bess Kalmar Teater Opera The Metropolitan New York/Folkets Hus 
och Parker

Kalmar Teaterförening

18 feb 19:00 Lohengrin Dreams Byteatern Kalmar Länsteater Dans Dansnät Sverige Byteatern Kalmar Länsteater

27 feb 19:00 Pappa, make och krigsförbrytare Kalmar teater Teater Riksteatern Scenkonst Kalmar, Sensus

29 feb 19:00 Agrippina – live på bio Kalmar Teater Opera The Metropolitan New york/Folkets Hus 
och Parker

Kalmar Teaterförening

 5 mar 12:00 & 17:30 Jag är också en främling här – Maria Kulle gör  
Kurt Weill

Vallens Soppteater Musikteater Wolmner Kulturproduktion Kalmar Teaterförening

12 mar 12:00 & 17:30 Hyllningskonsert till Evert Taube Vallens Soppteater Musik Bengt Harling + Gitarrist Kalmar Teaterförening

15 mar 15:00 Den flygande holländaren – live på bio Kalmar Teater Opera The Metropolitan New York/Folkets Hus 
och Parker

Scenkonst Kalmar

17 mar Eldfesten Meddelas senare Festival Riksteatern Kalmar Teaterförening, Scenkonst Kalmar

19 mar 12:00 & 17:30 Mannen i skogen – en biografi om Vilhelm Moberg Vallens Soppteater Föreläsning Jens Liljestrand Kalmar Teaterförening

25 mar 19:00 Frida Uhl Kalmar Teater Teater/föreläsning Strindbergs Intima Teater/Ulrika Knutson Kalmar Teaterförening

26 mar 12:00 & 17:30 Hyllningskonsert till Thåström Vallens Soppteater Musik Björn Rosenqvist & Henrik Sverkersson Kalmar Teaterförening

27 mar 19:00 Fauna Kalmarsalen Cirkusteknik Fauna Circus Scenkonst Kalmar

 2 apr 12:00 & 17:30 Mordpodden Vallens Soppteater Föredrag/podd-
cast

Mordpodden Kalmar Teaterförening

 3 apr 
 4 apr 
 6 apr

19:00 
19:00 
19:00

Guds bästa barn Kalmar Teater Teater Ölands folkhögskola Scenkonst Kalmar, Ölands folkhögskola, Sensus

21 apr 19:00 Love Songs Kalmar Teater Musikteater Riksteatern Kalmar Teaterförening

22 apr 19:00 Som ett jävla solsken Byteatern Kalmar Länsteater Musikteater Anna-Lena Hemström Scenkonst Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar Län,  
Byteatern Kalmar Länsteater, Sensus

23 apr 12:00 & 17:30 Världen enligt Lazcano Vallens Soppteater Cabaret Johanna Lazcano Kalmar Teaterförening

 7 maj 12:00 & 17:30 Djävla Karl! Vallens Soppteater Musikteater Lennart R Svensson Kalmar Teaterförening

 7 maj 19:30 Work in Progress – Magnus Betnér Kalmar Teater Stand up Magnus Betnér Kulturaktiebolaget, Kalmar Teaterförening

10 maj 15:00 Maria Stuarda – live på bio Kalmar Teater Opera The Metropolitan New York/Folkets Hus 
och Parker

Kalmar Teaterförening

14 maj 12:00 & 17:30 Radiomusik från 50-talet Vallens Soppteater Musik/föreställning Länsmusiken Kalmar Teaterförening
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Pappa, make och 
krigsförbrytare 
Torsdag den 27 feb kl. 19.00 
Efter Succén Var är mitt 
hem är Danjin Malinovic 
tillbaka med ett nyskrivet, 
gripande drama baserat 
på intervjuer med en man 
dömd för krigsförbrytelser. 
Föreställningen följs av  
publiksamtal med ledning 
från Amnesty och studie-
förbundet Sensus.

Längd: 1 tim 30 min 
Plats: Kalmar Teater 
Målgrupp: från 15 år

Lohengrin 
Dreams
Tisdag den 18 feb kl. 19:00 
Det blir opera på ett 
oväntat sätt när tre 
dansare, två akrobater och 
en operasångerska tolkar 
Wagners historia om Elsa 
av Brabant. Elsa anklagas för 
att ha mördat sin lillebror 
men räddas i sista stund av 
sina drömmars hjälte som 
lugnt seglar in på en svan.

Längd: 1 tim 10 min  
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater

Porgy and Bess
Måndag den 3 feb kl. 19:00  
Porgy och Bess är tillbaka 
på Metropolitan för första 
gången sedan 1990 i en 
ny uppsättning regisse-
rad av James Robinson. 
Denna ”folkopera”, som 
upphovsmännen beskrev 
den 1935, är historien om 
den handikappade tiggaren, 
Porgy (Eric Owens) och 
hans kärlek till narkomanen 
Bess (Angel Blue). Operan 
är fylld av älskade klassiker 
som Summertime och It Ain’t 
Necessarily So.

Längd: 3 tim 40 min  
Plats: Kalmar Teater
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Vad händer på scen i Kalmar under våren 2020?  
En del av svaret har du i din hand! I denna broschyr hittar du 
alltifrån teaterföreställningar och spännande föredrag till live 
på bio och musik.  Välkommen till våra scener i vår!
Psst! Vänd på broschyren för att ser vårt utbud för barn.

Biljetter
Byteatern Kalmar Länsteater
nortic.se  
Kalmar Turistbyrå 0480-41 77 00 
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: 0480-49 69 40, byteatern.se

Kalmar Teaterförening & 
Vallens Soppteater
nortic.se 
Kalmar turistbyrå 0480-41 77 00 
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: kalmar.riksteatern.se

Scenkonst Kalmar
nortic.se  
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: scenkonstkalmar.riksteatern.se

Kultur- och fritidsförvaltningen 
nortic.se 
Biljetterna till barnföreställningarna är gratis men 
måste bokas på nortic.se eller Huvudbiblioteket. 
Barnbion kräver ingen biljett.

Priser
Priserna varierar beroende på 
evenemang.

Fler arrangemang
Du hittar fler arrangemang i 
Kalmar kommuns app  
– Kalmar Official.

Omslagsbild: Dansföreställningen Lohengrin Dreams, se sidan 5. Foto: Mats Bäcker.
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Bli medlem!
Du har väl inte missat att man  
kan bli medlem i Riksteatern 
och få rabatter och fina 
förmåner på flera scener runt 
om i landet?  
Läs mer på sida 18.

Dans-
opera

Älskad 

klassiker
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Hyllningskonsert 
till Evert Taube
Torsdag den12 mar, kl. 12.00 
& 17.30 
Den svenska våren och 
sommaren har väl knappast 
beskrivits bättre än i Evert 
Taubes sånger. Musikerna 
Bengt Harling och Kjell 
Persson kommer framföra 
klassiker som Dansen på 
Sunnanö, Blue Bird of Hull 
och Änglamark.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

Jag är också en 
främling här  
– Maria Kulle gör 
Kurt Weill
Torsdag den 5 mar kl. 12.00 
& 17.30 
Med prisbelönta Maria 
Kulle som ciceron ger vi 
oss in i Kurt Weills värld. 
Tillsammans med Trio 
Mirsidrü framförs några av 
Kurt Weills mest hyllade 
låtar. Välkommen till en 
konsert med musik och 
texter som belyser snåriga 
livsöden, drömmar och 
förhoppningar som vi alla 
berörs av.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater 

Agrippina  
– live på bio
Lördag den 29 feb kl. 19:00 
Agrippina är Händels satir 
över sexuella och politiska 
intriger. Sir David McVicar 
skapar en skandalös värld 
där romarriket aldrig föll, 
utan pågår ända in i våra 
dagar. Föreställningen håller 
upp en skrattspegel mot 
dagens samhälle (precis 
som Händel gjorde med 
sin samtid när han skapade 
operan). Uppsättningen av-
slöjar de politiska maktha-
varnas korrupta intriger.

Längd: 4 tim 10 min 
Plats: Kalmar Teater
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Fauna framförs av fem cirkusartister 
och en livemusiker. Förställningen är ett 
rituellt och fängslande spel kring djuriska 
krafter där aggression, konkurrens, humor 
och lekfullhet driver rörelserna framåt. 
Läs mer på sidan 9.

Cirkusteknik 

i världsklass

Evert Taube
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Mannen i skogen 
– en biografi om 
Vilhelm Moberg
Torsdag den 19 mar kl. 12.00 
& 17.30 
Jens Liljestrand är först 
med att skriva en biografi 
om den kraftfulle mannen 
Vilhelm Moberg och hans 
verk. Han har skridit till 
verket med hög ambition 
och det är svårt att före-
ställa sig vad som finns att 
tillägga. Inget slarvas över, 
skönmålas eller förtigs. Det 
är ett epos till levnadsteck-
ning med biografiska läs-
ningar av litteraturen.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

Eldfesten  
– live på bio
Tisdag den 17 mar 
Livesänd festival! Fira in 
våren med värme, gemen-
skap och scenkonst! Eld- 
festen, det persiska firandet 
av det nya året och vårens 
återkomst, firas samma dag 
över hela världen – den 
17 mars kommer det till 
Kalmar! Precis som i det 
svenska traditionella val-
borgsfirandet hälsas natu-
rens förändring med flam-
mande eldar, att vinter blir 
vår och att solen och ljuset 
kommer tillbaka.

Under produktion. 
Plats meddelas senare.

Den flygande 
holländaren  
– live på bio
Söndag den 15 mar kl. 15.00 
Richard Wagners episka 
klassiker med Bryn Terfel 
i huvudrollen. Bryn Terfel 
sjunger för första gången 
på Metropolitan huvudrol-
len som holländaren, som 
dömts att irra över haven 
i all evighet.  Anja Kampe 
är den hängivna Senta, vars 
kärlek kan frigöra honom. 
Hon är besatt av ett port- 
rätt av den legendariske 
sjömannen. Se när opera- 
scenen förvandlas till en 
stor oljemålning!

Längd: 2 tim 20 min 
Plats: Kalmar Teater 
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Fauna
Fredag den 27 mar kl. 19:00 
Djuriskt! Med cirkusteknik i 
världsklass och den sam- 
tidiga cirkusens språk 
väcker Fauna liv i livet själv. 
På ett poetiskt vis skapar 
de ett eget universum. 
Fauna har prisats på bland 
annat Adelaide Fringe och 
Edinburgh Festivalen Fringe. 

Längd: 60 min 
Plats: Kalmarsalen 
Målgrupp: från 5 år

Hyllningskonsert 
till Thåström
Torsdag den 26 mar kl. 12.00 
& 17.30 
Thåström slutade att vara 
en vanlig människa någon-
gång runt 1980. Sedan Ebba 
Grön har Thåström antagit 
rollen som en ande snarare 
än en fysisk gestalt, en helig 
figur som sedan länge är en 
del av den svenska folksjä-
len. Denna torsdag kommer 
Björn Rosenqvist och gitar-
risten Henrik Sverkersson 
att ta sig an en av Sveriges 
tyngsta musiklegender med 
bravur.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

Frida Uhl
Onsdag den 25 mar kl. 19:00 
Frida Uhl var en allkonst-
när och en hårt arbetande 
teater- och konstkritiker, 
idag mer känd för att vara 
”Strindbergs andra hustru”. 
Hon är en av många bort-
glömda yrkeskvinnor som 
målmedvetet och riskfyllt 
stred för den konstnärliga 
friheten och mot censuren 
av allt som då ansågs vara 
moraliskt förkastligt. Före- 
ställning av Strindbergs 
Intima Teater och föreläs-
ning av Ulrika Knutson.

Längd: 2 tim 
Plats: Kalmar Teater
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Love Songs
Tisdag den 21 apr kl. 19:00 
Fem skådespelare och  
artister vrider och vänder 
på vår bild av romantiken. 
Med mycket humor och 
stort allvar iscensätts en 
sentimental kärleksbomb. 
En rolig, tragisk och hjärt-
skärande scenshow om 
längtan efter de riktigt 
stora känslorna.

Längd: 1 tim 50 min 
Plats: Kalmar Teater

Guds bästa barn
3, 4 och 6 apr kl. 19:00 
Vad är viktigt nog? Vad 
kan och vill vi göra något 
åt? Hur kan vi vara goda 
människor i en värld som 
hänger på trekvart? Ska vi 
fly från eländet? Bunkra för 
livet? Eller utgå ifrån att 
allt bara är fejk? Det vete 
gudarna!  
Regi: Mia Nilsson

Längd: 1 tim 20 min 
Plats: Kalmar Teater

Mordpodden
Torsdag den 2 april kl. 12.00 
& 17.30 
Tre år och tolv säsonger 
senare driver Linnéa Bohlin 
och Amanda Karlsson en 
av Sveriges största true 
crime poddar. För att ingen 
människa bara ska bli en del 
av statistiken och för att 
utbilda det svenska folket 
i vårt rättssystem gestal-
tas tragiska händelser på 
ett verkligt sätt. Den här 
torsdagen får ni höra om 
lokala fall från Kalmar och 
poddskaparnas kärlek till 
berättande och radio.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

tora känslor,
och ärlek  i alla dess  ormer!

mätig usik

Fo
to

: S
ör

en
 V

ilk
s

APRIL

True 

crime

Love songs är en helaftonsföreställning om låtarna som har format vår bild av 
kärleken, där socialrealism möter episk romantik. Utifrån insamlade historier från 
hela landet berättas här om starka minnen kopplade till kärlekssånger som får 
hjärtat att brista 
Läs mer på sidan 10.
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Radiomusik från 
50-talet
Torsdag den 14 maj kl. 12.00 
& 17.30 
Inspirerat av Tage Daniels-
sons sommarprogram från 
-67 bjuder denna torsdag 
på radiomusik från 50-talet! 
Även om de påhittade  
radioutsändningarna i  
radiomusik från 50-talet 
är fiktiva så bygger de på 
händelser som faktiskt ägde 
rum i Radiotjänst ABs ut-
sändningar. Musiken är både 
underhållande, historisk, 
informativ och ösig!

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

Maria Stuarda  
– live på bio
Söndag den 10 maj 15.00 
Den politiska och person-
liga rivaliteten mellan två 
drottningar står i centrum 
för Donizettis drama. Diana 
Damrau är den undergångs-
dömda Mary Stuart och 
Jamie Barton är hennes 
rival, drottning Elizabeth I.  
Stephen Costello gör rollen 
som Marias älskare,  
Leicester.

Längd: 1 tim 10 min 
Plats: Kalmar Teater

Work in Progress 
– stand up med 
Magnus Betnér
Torsdag den 7 maj kl. 19.30  
Känd för sin ofta politiska, 
liberala och provokativa hu-
morstil ger sig nu Magnus 
Betnér ut på turné med 
stand up-föreställningen 
Work In Progress. Nu gör 
Magnus Betnér efterlängtad 
comeback i Kalmar den 7:e 
maj på Kalmar Teater!

Längd: 1 tim 20 min 
Plats: Kalmar Teater 
Biljetter: Säljs endast via 
ticknet eller via Kalmar  
Teaterförenings hemsida

Djävla Karl!
Torsdag den 7 maj kl. 12.00 
& 17.30 
Denna one-man-show om 
Strindberg och manliga 
attityder har spelats, sedan 
premiären 1992, cirka 300 
gånger i 16 länder.  Vi får 
möta August som berättar 
om sitt liv, sitt författarskap 
och sina kvinnor. Bär han 
på gamla manliga attityder 
eller liknar han en modern 
kulturman? 

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens 
Soppteater

Världen enligt 
Lazcano
Torsdag den 23 apr kl. 12.00 
& 17.30 
Möt specialpedagogen Eva 
med postkolonialt stressyn-
drom, bloggerskan Filippa 
Von Sére med possessivt 
konsumtionstänk och 
Yolanda del Toro som är 
expert på det mesta och 
politisk flykting från Chile. 
Möt dem i en cabaret med 
sång, humor och politisk 
satir.  Alla roller spelas av 
skickliga Johanna Lazcano.

Längd: 55 min (insläpp 30 
min innan start) 
Plats: Vallens Soppteater

Som ett jävla 
solsken
Onsdag den 22 apr kl. 19:00 
Ester Blenda var äventy-
rare och journalist. Hon 
utforskade världen, rökte 
pipa och körde motorcykel 
i en tid när kvinnorna gick 
i långklänning och ännu 
inte fått rösträtt. Fritt efter 
Fatima Bremmers bejublade 
biografi som hon erhöll  
Augustpriset för 2017.

Längd: 60 min  
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater
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I vårt varierande utbud hittar ni allt från 
teater, världskänd opera, musik, föreläsnin-
gar och poesi. Vårt syfte är att underhålla, 
engagera, inspirera och beröra dig som 
besökare!

Vi samarbetar med Folkets Hus och  
Parker, Sveriges Radio, Studiefrämjandet, 
NBV, Sensus, Bilda, Linnéuniversitetet och  
Kalmar kommun.

Byteatern är länsteater i Kalmar Län. Vi 
producerar scenkonst för vuxna och barn 
och visar dansgästspel av högsta klass.

Besök Byteatern.se för senaste information 
om vad som händer i nya scenkonsthuset i 
Kalmar hamn. Följ oss gärna på Facebook 
och Instagram för att hålla dig uppdaterad 
om vår verksamhet. 

Välkomna till oss!
I den här broschyren har flera av Kalmars scenkonst- 
arrangörer glädjen att gemensamt presentera ett varierande 
och omfattande scenkonstutbud i Kalmar.  
Vi har alla stöd av Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Kalmar kommun.

Scenkonst Kalmar – en del av riksteatern 
arrangerar modern och aktuell scenkonst 
för unga vuxna.

Vi strävar efter att nå ut med stora och små 
föreställningar som utmanar och berör, 
gärna med humor. I styrelsen finns flera 
generationer representerade vilket möjlig-
gör dynamiska möten och diskussioner. 

Vallens soppteater är mötesplatsen för dig 
som vill njuta av både kultur, god mat och 
trevligt umgänge. Varje torsdag bjuder vi 
in till en timmas scenkonst där vi på vår 
kulturscen blandar de olika föreställningar-
na efter smak och tycke med både musik, 
teater, föredrag och litteratur. 

Vallens soppteater arrangeras av Kalmar 
teaterförening, en del av Riksteatern.

Medlemsrabatt
Bli medlem i en teaterförening och få information om före-
ställningar, rabatter och erbjudanden året om. Du får också 
förmånskortet  
Scenpass Sverige som ger dig rabatt på massor av scenkonst 
runt om i Sverige. Som medlem stödjer du dessutom kultur- 
livet i Kalmar och har chans att påverka utbudet. 

Scenpasset i Kalmar ger bl.a. rabatt på föreställningar från 
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar Teaterförening och 
Scenkonst Kalmar.

Bli medlem via:  
riksteatern.se/medlem 
scenpass.se

15

..
DJAVLA KARL!!!

POETISK, KOMISK & KÄNSLOSTARK

Läs mer på sidan 12.
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Kurt och Kio
Söndag den 22 mar kl. 14.00  
Kurt och Kio har tråkigt. 
Det finns ingenting att 
göra. Kio tror att en koja 
kanske kan lösa problemet. 
Men var ska de hitta den? 
I jakten på den perfekta 
kojan ger de sig ut på ett 
oväntat äventyr i vardags-
rummet.

Längd: 35 min 
Plats: Folkets Hus i Lindsdal 
Ålder: 3-6 år 
Biljetter: Gratis entré men 
biljett 
behövs.

Nattfolket 
Onsdag den 19 feb kl. 18.00, 
lördag den 22 feb kl. 16.00 
I en nära framtid finns det 
inte plats till alla. Människ-
orna har delats upp i ett 
dagfolk och ett nattfolk 
och de lever som i skilda 
världar. I ett flickrum 
uppstår ett hemligt möte 
när dagfolkflickan Sonya 
måste börja dela sitt rum 
med Akka, en flicka från 
nattfolket.  
Följ med på en spännande 
sci-fi-saga om orättvisa. 

Längd: 50 min 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Ålder: Familjeföreställning 
från 10 år 
Biljetter: nortic.se

Vad händer på scen i Kalmar för barn  
under våren 2020?

Datum Tid Föreställning Plats Arrangör

26 jan 14:00 Knattebio:  Vem är var? Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

26 jan 15:15 Barnbio: Prins Hatt under 
jorden

Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

19 feb 
22 feb

18:00 
16:00

Nattfolket  
av Byteatern Kalmar Länsteater

Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater

23 feb 14:00 Knattebio: Stora galaxer äter 
stjärnor

Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

23 feb 15:15 Barnbio: Drakhjärta Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

22 mar 14:00 Kurt och Kio  
av Teater Tre

Folkets Hus i Lindsdal Kultur- och fritidsförvaltningen

29 mar 14:00 Knattebio: Kalle Kran Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

29 mar 15:15 Barnbio: Stora stygga Räven Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

 4 apr 13:00 Nu är du en höna  
av Ölands Dramatiska Teater

Huvudbiblioteket Kultur- och fritidsförvaltningen

26 apr 14:00 Knattebio: Kalle Stropp och 
Grodan Boll

Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

26 apr 15:15 Barnbio: Latte Igelkott och 
den magiska vattenstenen

Kalmar Teater Kultur- och fritidsförvaltningen

30 maj 11:00 Gräs  
av Claire Parsons Co

Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater

16 maj 13:00 Pomperipossa – En riktig 
gammal tossa! 
av Teater Trassel

Krusenstiernska gården Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen visar barnteater i samarbete 
med Kalmar teaterförening. Biljetterna är gratis men bokas 
via Nortic.se eller hämtas på Huvudbiblioteket. Begränsat 
antal biljetter. 

På Kalmar teater visas knatte- och barnbio sista söndagen 
i månaden. Biovisningarna är gratis och det behövs ingen 
bokning av biljetter, det är bara att komma. Mellan knatte- 
och barnbion säljs fika i teatercaféet och det bjuds på kultur 
av olika slag!

Om ditt barn har en funktionsvariation som vi bör känna till 
får ni gärna höra av er i förväg så hjälper vi till med anpassning 
(ansvarig för respektive föreställning hittar ni i Kalmar-appen).

Omslagsbild: Gräs, se sida 4. Foto Petra Hellberg.

Byteatern Kalmar Läns-
teater producerar och 
arrangerar scenkonst för 
barn. 

Läs mer på Byteatern.se. 
Biljetter säljs via nortic.se.

PSST! Vänd på broschyren för att se vårt utbud för vuxna.

Efter Adbåges succébok
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Pomperipossa  
– en riktig 
gammal tossa!
Lördag den 16 maj kl. 13.00 
I den klassiska sagan om 
Pomperipossa, med den 
långa näsan, får vi träffa 
prinsessan Fifi och prins 
Pipi. När de hamnar vid 
häxans hus i skogen för-
vandlar hon dem så att 
de ska kunna serveras på 
hennes stundande gåsa- 
middag…

Längd: 35 min 
Plats: Krusenstiernska 
gården 
Ålder: 3-8 år 
Biljetter: Gratis entré, men 
biljett behövs.

Gräs 
Lördag den 30 maj kl. 11.00 
Scenen är täckt av gräs 
och en halv bil är på väg in. 
Luckor öppnas. Två röd- 
håriga figurer och en fika-
sugen granne dyker upp. 
Regnet jonglerar under ett 
moln. Tussar blir tankebubb-
lor. Familjeföreställningen 
Gräs är ett fantasifullt sam-
arbete mellan Marionettea-
tern och Claire Parsons Co. 

Längd: 40 min 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Ålder: Familjeföreställning 
från fyra år. 
Biljetter: nortic.se

Nu är du en 
höna
Lördag den 4 apr kl. 13.00 
En föreställning om vänskap, 
frihet, om att säga ifrån och 
om att säga förlåt. Ölands 
Dramatiska Teater följer 
Barbro Lindgrens lekfullhet 
och precision i orden samt 
förstärker den med musik, 
dans och dockor.

Längd: 30 min 
Plats: Huvudbiblioteket 
Ålder: 3-6 år 
Biljetter: Gratis entré, men 
biljett 
behövs.

BarnBio i Kalmar
Plats: Kalmar Teater    Pris: Fri entré 
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen   Ålder: Knatte 2-5 år, Barn från 5 år 
Mellan filmerna bjuds det på kultur i teatercaféet samt försäljning av fika. Caféet öppnar kl. 13:00.
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Vem är var?
Söndag 26 jan kl. 14.00, Knatte 
Möt Stina Wirséns uppskattade figurer. 
Nallen letar efter sina kompisar 
och ringer på hos folk. Katten är 
superbra på kullerbytta. Träffa fågeln, 
nallegrisen och kaninen. Ibland blir 
det bråk men med lyckliga slut.  
Längd: 31 min

Prins Hatt under jorden
Söndag 26 jan kl. 15.15, Barn 
Folksaga som har berättats sedan 
stenåldern. Prinsessan kämpar mot 
häxan för att få tillbaka sin prins. 
Hon måste klättra i höga berg, sim- 
ma genom strida vatten, pendla 
mellan hopp och förtvivlan.  
Längd: 90 min, från 7 år

Stora galaxer äter 
stjärnor
Söndag 23 feb kl. 14.00, Knatte 
Rabbit, Lövet, Bärri och Lill-Tuffe 
bor i en galax långt borta, bland 
rymdsälar, skuggmonster och 
järnvägskaniner. De jagar stjärnor i 
rymden ihop. Men hur ska de klara 
sig undan monstren? 
Längd: 29 min

Drakhjärta
Söndag 23 feb kl. 15.15, Barn 
Nisse är 11 år och har otur i livet. 
Innan mamma Sara dog fick Nisse 
ödlan Harry som är ful och tråkig. En 
dag börjar Harry att tala. Han påstår 
sig vara en drake och undrar om 
Nisse också vill ha ett drakhjärta… 
Längd: 80 min

Kalle Kran
Söndag 29 mar kl. 14.00, Knatte 
Kalle Kran jobbar högt över stan. 
Han ser vad som är dumt och vad 
som är bra. Men med en bra krok 
kan du fixa det mesta! En film av 
Johan Hagelbäck. 
Längd: 35 min

Kalle Stropp och 
Grodan Boll
Söndag 26 apr kl. 14.00, Knatte 
Kalle Stropp och Grodan Boll bor 
på en äng. En dag kidnappas Hönan 
av Pudding och Karlsson. Pudding 
är magiker och behöver Hönan för 
sitt nya nummer. Kalle och Grodan 
tar upp jakten på skurkarna med 
sina vänner. 
Längd: 31 min

Stora stygga Räven
Söndag 29 mar kl. 15.15, Barn 
Landsbygden är inte så lugn och 
fridfull som man kan tro. Djuren på 
den här gården är särskilt underliga:  
En räv tar hand om en hel kyckling- 
familj, en kanin spelar stork och en 
anka vill vara jultomten.  
Längd: 83 min

Latte Igelkott och den 
magiska vattenstenen
Söndag 26 apr kl. 15.15, Barn 
Latte är en stöddig, liten igelkott. 
I skogen råder torka och vatten-
droppar samlas i pumpaskal. När 
djuren samlas till krismöte ryktas 
det om en magisk vattensten som 
stulits av björnkungen. Latte ger sig 
ut på jakt… 
Längd: 89 min
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