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Vad händer på scen i Kalmar under hösten 2016?  
En del av svaret har du i din hand! I denna broschyr hittar du allt 
ifrån teaterföreställningar och föredrag till Live på bio och musik.  
Välkommen till våra scener i höst!

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

Kalmar Teaterförening
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
nortic.se 
Mer information: kalmar.riksteatern.se

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

Vallens Soppteater
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
nortic.se 
Mer information: vallenssoppteater.se 
Biljetter kan även förköpas direkt på restau-
rangen.

Priser
Priserna varierar beroende 
på evenemang. För priser 
och bokning av biljetter 
se respektive arrangörs 
hemsida.

För fler arrangemang i Kal-
mar se Kalmar kommuns 
nya app – Kalmar Official.
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Förstå världen – 
möt Radiokorre-
spondenterna
Tisdag 6 sep kl. 17.30 
Detta är ett unikt tillfälle att 
möta, diskutera och fråga två 
speciellt inbjudna korrespon-
denter om deras erfarenhet-
er av olika världshändelser.  
Vilka som besöker Kalmar är 
ännu inte bestämt. Fri entré, 
biljetter hämtas på Kalmarsa-
len. Mer information kommer 
i mitten av augusti.

Arrangör: Kalmar Teater- 
föreing, Sveriges Radio P4 
Kalmar & Linnéuniversitetet 
Producent: Riksteatern 
Plats: Kalmarsalen 
Längd: 1 tim 15 min

Komma ut
Tisdag 6 sep kl. 17.15 
Komma ut är skriven och 
framförd av skådespelaren 
Oskar Sternulf.  Vi får följa 
den homosexuelle killen 
Andreas och hans tankar 
kring sin sexualitet. I mono- 
logen bemöts många för-
domar kring homosexu-
alitet på ett gripande och 
samtidigt humoristiskt sätt. 
Föreställningen är en del av 
Kalmarsund Pride, se  
www.kalmarsundpride.se. 

Arrangör: Scenkonst Kalmar 
och Sensus Småland-Öland 
Plats: Kalmar teatercafé 
Längd: 90 minuter (varav 45 
minuter publiksamtal)

Medlemsrabatt
Bli medlem i en teater-
förening och få informa-
tion om föreställningar, 
rabatter och erbjudan-
den 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 
kulturlivet i Kalmar och 
har chans att påverka 
utbudet. 

Scenpasset ger bl.a. 
rabatt på föreställ- 
ningar från Byteatern, 
Kalmar Teaterförening 
och Scenkonst Kalmar.

Bli medlem via:  
riksteatern.se/medlem 
scenpass.se 
byteatern.se
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Omslagsbild: Barnföreställningen Himladrumlar, se sida 13. Foto: Peder Nabo 
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Li Pamp om 
modern design 
Torsdag 22 sep kl. 11.40 och 
17.15 
Li Pamp är programledare 
och expert på 1900-tals- 
design. Känd från tittar- 
succén Antikrundan, Antik-
magasinet och Go´kväll i 
SVT. Li berättar om antik- 
viteter och designklassiker, 
och spanar in morgon-
dagens dyrgripar. Hennes 
tema ”Njutbara investe- 
ringar” handlar om att 
göra investeringar där även 
hjärtat och känslorna får 
styra.

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teatervallen

Carmen – Live  
på bio
Söndag 18 sep kl. 18.00 
Mångfacetterad och med-
kännande gestaltning av 
Carmen i en föreställning 
skapad för Dalhalla kalk-
brotts unika förutsättning-
ar! En Carmen som lever, 
älskar, hatar och dör vid 
sjön där hon slagit läger. 
Operan är fylld av solister 
i världsklass, bl.a. Pers Anna 
Larsson, John Daszak och 
Krister St Hill. Dirigent: 
Daniel Blendulf.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Producent: Folkets Hus och 
Parker 
Plats: Kalmar Teater

En på miljonen
Spelas 16 sep–7 okt kl. 19.00 
I En på miljonen kommer 
publiken att få ta del av 
livsberättelser från stads-
delen Norrliden i Kalmar. 
Sorg blandas med glädje, 
vardagsliv med fantasi.  Att 
få höra tankar, livsöden och 
drömmar från människor 
med helt olika bakgrunder 
och förutsättningar gör 
förhoppningsvis världen lite 
större och förståelsen för 
varandra djupare. 

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: By-
teatern, 
Barlast- 
gatan 8

I höst startar en helt ny kulturscen i 
Kalmar – Vallens soppteater på den 
anrika och nyrenoverade Teatervallen.  
Först ut på scenen är Li Pamp, 
välkänd programledare och expert på 
modern design. Den 22 september 
får du höra Li Pamps föredrag om anti-
kviteter och morgondagens dyrgripar.

Varje torsdag bjuds Kalmarborna in 
till antingen en teaterföreställning, en 
konsert eller ett intressant föredrag. 
Vallens soppteater blir mötesplatsen 
för kultur, soppa och trevligt umgänge.

september

Föredrag
Livs-berätt-elser

Live 

på bio
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Tristan och Isolde 
– Live på bio
Lördag 8 okt kl. 18.00 
Livesändning från Metro-
politan med svenska Nina 
Stemme i huvudrollen. Nina 
Stemme gör sin paradroll 
som Isolde, kungadottern 
som av misstag dricker av 
en kärleksdryck och för-
älskar sig i Tristan. Hennes 
Tristan är den australiske 
hjältetenoren Stuart Skelton. 
Dirigent: Sir Simon Rattle. 
Svensk text.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Folkets Hus och 
Parker 
Längd: 5 tim 15 min

En stund till
Spelas 7–29 okt, olika tider 
En varm och humoristisk 
föreställning med Lars Son-
nesjö och dockan Signe. 
De pratar om hur det är 
att bli äldre, om de val de 
gjort och inte gjort, och om 
saknad. Signe och Lasse går 
som vanligt upp i logen för 
att sminka av sig efter ett 
framträdande, men denna 
gång möts de för första 
gången på riktigt och har 
ett öppet samtal om livet.

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: Byteatern, Barlast- 
gatan 8 
Producent: Byteatern Kalmar 
Länsteater

Sandby Borg – 
senaste nytt  
Torsdag 6 okt kl. 11.40 och 
17.15 
Den största utgrävningen av 
Sandby Borg hittills är av- 
slutad. Nu berättar arke-
ologen och projektleda-
ren Helena Victor om de 
senaste fynden och forsk-
ningen. Hör den spännande 
berättelsen om den brutala 
massakern på Öland. Om 
när arkeologerna 1500 år 
senare satte sina spadar i 
jorden och möttes av ett 
skrämmande, fruset histo-
riskt ögonblick. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teatervallen

Hairy tales
Tisdag 4 okt kl. 19.00 
Med en stor dos fysisk 
komedi, böjliga kroppar och 
håriga kreationer skapar 
M.P.A.C. (Mighty Perfor-
ming Arts Collective) ett 
modernt clownepos för det 
21:a århundradet. Föreställ-
ningen sätter kroppshåret 
under lupp.  Attraktion. Pro-
vokation. Vad väljer jag och 
vad är valt åt mig? Makt och 
hår. Hårpolitik! Hur tolkar 
du mitt hår? Hårhistoria. 
Vad är din historia? Låt oss 
frisera den!

Arrangör: Scenkonst Kalmar 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: M.P.A.C.  
Längd: 70 min

Niklas Rådström 
och hans för-
fattarskap 
Torsdag 29 sep kl. 11.40 och 
17.15 
Lyssna till författaren Niklas 
Rådström. Prisbelönt för 
bla filmmanusen till Suzanne 
Ostens Bröderna Mozart 
och Jan Troells Maria Lars-
sons eviga ögonblick. Nu 
aktuell med romanen Boken, 
”Vidunderligt vacker om 
livets mening” (DN) och 
En Marialegend om världens 
ondska och om vad vi håller 
för viktigt med våra liv. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teatervallen

Nordic Noir – 
Toni Holgersson  
Torsdag 13 okt kl. 11.40 och 
17.15 
Den flerfaldigt grammis- 
belönade sångaren och låt-
skrivaren Toni Holgersson 
ställer sig på scenen med 
nya skivan Nordic Noir. 
Med albumet avslutar han 
den trilogi som påbörjades 
med Ibland kallar jag det 
kärlek och Sentimentalsjuk-
huset. Toni Holgersson slog 
igenom i slutet av 80-talet 
och har bl.a. turnerat med 
Björn Afzelius. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teatervallen
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Don Giovanni – 
Live på bio 
Lördag 22 okt kl. 19.00 
Livesändning från Metropo-
litan med svenska stjärnan 
Malin Byström i en av rol-
lerna. Simon Keenlyside gör 
sin debut som den 
oförbätterlige förföraren 
Don Juan i Tony Award- 
vinnaren Michael Gran-
dages iscensättning av 
Mozarts mästerverk. Di-
rigent: Fabio Luisi. Svensk 
text.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Folkets Hus och 
Parker 
Längd: 3 tim 45 min

Jag ska vidare
Fredag 21 okt kl. 19.00 
Hans vill hela tiden upp-
täcka nya saker, vad finns 
bakom nästa kulle, är gräset 
grönare på andra sidan? 
Men vad blir man egentligen 
lycklig av? Kan man uppskat-
ta nuet om man alltid har 
bråttom? Jag ska vidare – en 
ostyrig föreställning om livet, 
fritt baserad på Bröderna 
Grimms Lycko-Hans. Den 
handlar om desperat jakt på 
lycka och oförmåga att se 
det fina i livet.

Arrangör: Scenkonst Kalmar 
Plats: Vasaskolans gymnastik-
sal, Germundsgatan 7-9 
Blekinge-Kronoberg  
Längd: ca 50 min

Kristina från 
Duvemåla & 
Moberg 
Torsdag 20 okt kl. 11.40 och 
17.15 
Njut av det vackraste ur mu-
sikalen Kristina från Duve- 
måla av Benny Andersson 
och Björn Ulvaeus. Sopranen 
Pernilla Ingvarsdotter sjunger 
och Juliette Montague spelar 
bl.a. Du måste finnas och 
Guldet blev till sand. Musiken 
varvas med att Vilhelm Mo-
berg-kännaren Ingrid Netter- 
vik berättar om Smålands 
och Sveriges största författa-
re genom tiderna. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening

Scenkonst Kalmar – en del av riksteatern, presenterar M.P.A.C. (Mighty Performing 
Arts Collective) som jobbar i en kollektiv inflytandeprocess grundad i ett normkri-
tiskt och feministiskt förhållningssätt. M.P.A.C.:s scenkonstnärliga form är clown, 
vilket genomsyrar deras arbete med cirkus, teater, dans, performance, musik och 
video. Clownen är av naturen anarkistisk och fungerar som ett slags samhällets 
samvete.

Med föreställningen Hairy tales belyser M.P.A.C. konfliktfyllda, ibland känsliga och 
provocerande frågor om människans relation till hår. Håret växer, tuktas, rakas, av-
lägsnas, faller av, tunnas ut – allt under inflytande av normer kring genus, etnicitet, 
sexuell läggning, religion, ålder, funktionsförutsättning och ekonomi.

Läs mer om föreställningen på sidan 6. Plats: Teater-caféet

8
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Foto: Stacey Sacks
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Sagan om draken 
med de stora 
tänderna
Lördag 29 okt kl. 15.00  
En barnföreställning med 
fart, energi och ett par stora 
tänder. Här bryts alla klassiska 
förväntningar på den typiska 
riddaren, prinsessan och 
draken och saker och ting 
får en annan vinkel. Måste till 
exempel alla riddare ha som 
högsta önskan att vara tappra 
och rädda prinsessor?

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening & Kalmar slott 
Plats: Kalmar slott 
Producent: Arbogateatern 
Längd: 40 min 
Ålder: från 3 år

Häxans trädgård 
Torsdag 27 okt kl. 11.40 och 
17.15 
Författaren Hella Nathorst- 
Böös berättar om våra 
vanligaste läkeväxter – förr 
och nu. Om läkeväxter-
nas magiska historia och 
hur de kan användas även 
idag. Hennes bok Häxans 
trädgård handlar om hälsa 
och natur med en nypa 
trolldom. Hon ger hand-
fasta tips om hur läkeväx-
ter hittas och odlas. Hon 
utlovar en ny dimension på 
det som växer omkring oss!

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teater-caféet

Tjärdalen 
Onsdag 26 okt kl. 19.00 
Sara Lidmans Tjärdalen 
har kallats ”århundradets 
debutroman”. Det är en 
uttrycksfull och våldsam 
berättelse om hopp, för- 
tvivlan och skuld i en fattig 
by i Västerbotten. Nu får 
den urpremiär som musik-
teater i en originaluppsätt-
ning regisserad av Carolina 
Frände. För manus och 
musik står två av medlem-
marna i Winhill/Losehill.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Riksteatern 
Längd: 3 tim inkl. paus

Gallring pågår
Måndag 31 okt kl. 16.00 och 
18.00 
Gallring pågår är en sugges-
tiv thriller i biblioteksmiljö. 
Genom en fängslande lek 
med ljud och form får pu-
bliken via hörlurar nära och 
intimt följa huvudpersonens 
öde. OBS! Begränsat antal 
platser för 20 personer vid 
varje föreställning. Biljett-
pris endast 20 kr, varav alla 
intäkter går till Triangel-
teaterns insatser för unga 
skådespelare.

Arrangör: Scenkonst Kalmar 
och Kalmar stadsbibliotek 
Plats: Kalmar stadsbibliotek 
Producent: Banditsagor 
Längd: 50 min

Unforgettable 
– Östkusten Big 
Band
Lördag 29 okt kl. 16.00 
Sydöstra Sveriges bästa 
storband, Östkusten Big 
Band under ledning av P-O 
Rylander ger en hyllnings-
konsert till minnet av Nat 
King Cole och Natalie Cole. 
Sångsolister: Claes Janson 
och Maria Rylander.

Arrangör: Rylander Musik-
produktion & Kalmar Tea-
terförening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Rylander Musik-
produktion 
Längd: drygt 
60 min

Vilken ålder!
Spelas 1–3 nov kl. 19.00  
Hur gammal är du egentli-
gen? Är du 70, men känner 
dig som 40? Ålderskrisen, 
vad gör vi åt den? Olika 
röster gestaltas med 
dockspel, skådespeleri och 
rörelse. Ett drömmande par, 
en pojke som irrar runt i 
kosmos och så en Grumpy 
old lady såklart och många 
fler som ger perspektiv 
och tankar om livet, åldern, 
döden och tiden.

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: Byteatern, Barlast- 
gatan 8 
Producent: Ölands Drama- 
tiska Teater

oktober-novemberoktober
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Ända sedan antiken har musik 
ofta varit ett viktigt inslag i 
många teaterföreställningar, och 
det kan ge en extra dimension åt 
berättandet. Kalmar Teaterfören-
ings satsningar i höst har musiken 
som förtecken då opera och  
musikteater står i fokus. 

Missa inte Tjärdalen den 26 
oktober på Kalmar Teater, en 
musikteater baserad på Sara 
Lidmans roman, med nyskriven 
musik av medlemmar i Winhill/
Losehill. 
Läs mer om föreställningen på 
sidan 10.

Himladrumlar
Spelas 3, 4 och 24 nov kl. 
17.00 
Det var en gång tre änglar. 
Eller egentligen var de två 
och en halv, för den tredje 
var inte en riktigt färdig 
ängel ännu. En dag träffar 
de en gubbe som heter Elof 
som är jättegammal och 
har en hund som heter Tufs. 
Men en inte riktigt färdig 
ängel kan drumla till det 
ordentligt… och bara en 
god gärning kan ställa allt 
till rätta igen!

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: Folkets park, Kalmar 
Producent: Byteatern Kalmar 
Länsteater

Evabritt á Vivre
Torsdag 3 nov kl. 11.40 och 
17.15 
Evabritt Strandberg är ute 
på turné med pianisten 
Mats Sköldberg. Med sig 
har hon sin vackra säregna 
”franska” röst och sin stora 
sångskatt. Allt från Bellman 
till Brel. Det blir en före-
ställning blandad med roliga, 
vackra, gripande sånger, 
ballader och anekdoter 
från ett halvt sekels liv och 
agerande på scener landet 
runt. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 
Plats: Teatervallen

Femtio, frånskild 
och förvånad
Tisdag 1 nov kl. 19.00 
Femtio, frånskild och förvånad 
är en intelligent, inkännan-
de, varm, mänsklig och van-
sinnigt rolig humorföreställ-
ning som består av Martin 
Svenssons standuptexter, 
funderingar och sånger om 
livet i medelåldern. Det 
är en föreställning fylld av 
igenkänning och skratt, men 
med en allvarlig botten. 
Missa inte en av landets 
mest bokade komiker.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Längd: 2 tim (inkl. paus) 
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The One Legged 
Man Show 
Torsdag 10 nov kl. 11.40 och 
17.15 
Ett pistolskott gjorde 
musikalartisten Nils Bergs-
trand plötsligt enbent. Med 
charmerande sånger och 
komiska iakttagelser berät-
tar han nu i The One Legged 
Man Show sin historia: om 
benet som försvann och 
hur det är att ställa sig upp 
inför livet igen! Nils är ut-
bildad på Royal Academy 
of Music i London och har 
framträtt på bl.a. Cirkus i 
Stockholm.

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening

Idiot Syncrasy
Lördag 5 nov kl. 19.00 
Det är två till synes an-
språkslösa killar som gör 
entré. Två män som snart 
visar sig vara enormt 
konsekventa. Med en stor 
portion humor levererar 
dansarna ett verk som full-
komligen studsar in i hjärtat 
på publiken. Upp och ner, 
hela tiden, utan andrum, 
inte ens för en whisky. 
Skillnaden mellan geni och 
galenskap blir här hoppfull!

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: Byteatern, Barlast- 
gatan 8 
Producent: Igor & Moreno 
via Dansnät Sverige 

Stereo
Lördag 19 nov kl. 19.00  
Upplev en ny dimension 
av dans; ett grafiskt uni-
versum i 3D, en intensiv 
duett mellan en man och en 
kvinna och en balansgång 
mellan verklighet och illu-
sion. Med hjälp av 3D-glas- 
ögon och videoprojek- 
tioner får publiken uppleva 
hur scenrummet expande-
rar, rör sig och försvinner, 
alltsammans i takt med  
dansarnas rörelser.

Arrangör: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Plats: Byteatern, Barlast- 
gatan 8 
Producent: Recoil Perfor-
mance GroupPlats: Teatervallen

André Rieu – 
Live på bio 
Tisdag 15 nov kl. 19.00 
André Rieu är en av värl-
dens tio mest säljande 
skivartister och turnerar 
jorden runt för utsålda hus. 
Nu visar vi den storslagna 
sommarkonserten med 
honom från Maastricht. 
”Valsens konung” André 
Rieu är ett världsfenomen 
och en populär liveartist. 
Konserterna är fulla av 
humor, musik och känslor.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Folkets Hus och 
Parker 
Längd: 3 tim (inkl. paus)

Ida Seve sjunger 
Josefin Nilsson 
Torsdag 24 nov kl. 11.40 och 
17.15 
Ida Seve har varit med 
i både melodifestivalen 
och TV3:s True Talent. Nu 
bjuder Ida tillsammans med 
musikerna Evelina Seve 
och Josef Appelqvist på det 
bästa ur Josefin Nilssons 
(1969-2016) och Ainbusk´s 
repertoar: bla Älska mig, 
Lassie och Jag vet vad han 
vill ha ur musikalen Chess. 
Ett arrangemang exklusivt 
producerat för Vallens 
soppteater. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening

Frida Öhrn tolkar 
Pär Lagerkvist
Torsdag 17 nov kl. 11.40 och 
17.15 
Frida Öhrn slog igenom 
med hiten Release me och 
har tävlat i melodifestivalen 
med bandet Cookies and 
Beans. Med Bo Sundström 
i Bo Kaspers orkester har 
hon också gjort Den lyckli-
ges väg – tonsättningar av 
Pär Lagerkvists vackraste 
kärleksdikter. Med pianis-
ten Viktor Olsén sjunger 
hon bla Jag har gått inunder 
stjärnor och Det är vackrast 
när det skymmer. 

Arrangör: Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening

Plats: TeatervallenPlats: Teatervallen
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Riltons Vänner  
Beppe Wolgers
Torsdag 8 dec kl. 11.40 och 
17.15 
Vokalgruppen Riltons Vänner 
tar sig an Beppe Wolgers 
(1928-1986) finurliga och 
sinnrika låtskatt. I a cappella- 
arrangemang återföds 
Beppes kända och okända 
låtar – om kända och 
okända djur. Med andra 
ord en del blommor, dun-
derklumpar och gåtfulla 
folk som går sakta genom 
stan! 80-talistgruppen åter-
upptäcker mannen bakom 
deras barndoms Beppe.

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening 

Svenska Amerika 
Linien
Torsdag 1 dec kl. 19.30 
Estradören Mattias Enn 
sjunger och berättar om en 
flytande epok på Atlanten 
mellan Sverige och USA där 
livsöden och drömmar vävs 
samman med musik och 
sånger från igår. Nutids- 
historia och livsöden varvas 
med skrönor, sanningar och 
hemligheter till musik av 
Evert Taube, Karl Gerhard 
och Cole Porter.

Arrangör: Kalmar Teater- 
förening 
Plats: Kalmar Teater 
Producent: Riksteatern 
Längd: 2 tim (inkl. paus)

Livstycket – en bild 
av världen 2016
Torsdag 1 dec kl. 11.40 och 
17.15 
Livstycket i Tensta är en 
ljusstråle för kvinnor som 
invandrat. Här skapas 
mönster och tyger samti-
digt som kvinnorna lär sig 
svenska. Eldsjälen och VD:n 
Birgitta Notlöf berättar 
om framgångssagan, hur 
växande människor ger ett 
växande samhälle. Birgitta 
visar också upp produkter-
na som bl.a. har ställts ut 
på Svensk hemslöjd och i 
London. 

Arrangör:  Vallens soppteater 
med Kalmar Teaterförening

En dansföreställning kan ha flera olika uttryck, som exempelvis kan vara 
att belysa eller utforska olika teman genom rytmer och fysisk rörelse.  
En dansföreställning behöver inte ha samma dramaturgiska kurva som en 
teaterföreställning, utan det går lika bra att luta sig tillbaka och bara njuta 
av upplevelsen med alla sina sinnen. 
I dansföreställningen Stereo upplevs dans i en tredimensionell värld där 
publiken genom 3D-glasögon får följa med dansarna in i ett expanderande 
universum där skillnaden mellan verklighet och fiktion nästan är utsuddad.
Läs mer om föreställningen på sidan 15. Plats: TeatervallenPlats: Teatervallen
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BarnBio i Kalmar
Plats: Kalmar Teater    Pris: Fri entré, garderobsavgift 20 kr 
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kalmar kommunMarskatterna och 
leksaksbilen & 
Bulten
Söndag 25 sep kl. 14.00, Knatte 
I Mars gamla ruiner bor Mars- 
katterna. En dag landar en 
leksaksbil som bara vill jobba, 
aldrig jaga svans eller leka.  
I Bultens värld är mat viktigt, 
och att sova, men dyker det 
upp en katt blir det klassisk 
kattjakt. 
Längd: 35 min

Cirkus Imago – En 
chans på miljonen
Söndag 25 sep kl. 15.15, Barn 
Det är festival i staden. Publik, 
gycklare, eldslukare och jong- 
lörer trängs och har roligt. 
Men Dag är på flykt från den 
grymme cirkusdirektören 
Machiavelli. Med hjälp av sina 
nyfunna vänner lyckas han fly 
till Cirkus Imago. 
Längd: 45 min

Kauwboy
Söndag 30 okt kl. 15.15 Barn 
Jojo hittar en fågelunge och tar 
med sig den hem. Han måste 
gömma den för sin pappa för 
att överaska sin mamma som 
snart fyller år.  
Eftersom pappa har väldigt 
häftigt humör måste Jojo vara 
mycket försiktig.   
Längd: 78 min

Örnar, Björnar & 
En hund
Söndag 30 okt kl. 14.00, Knatte 
Örnar tycker om att flyga 
högt uppe bland molnen. Alla 
utom Örjan som är höjdrädd! 
Christinas gamla nallar har 
förvisats till vinden. Har hon 
glömt bort dem? 
Limpan är sugen på korv och 
sällskap. Tänker damen dela 
med sig? 
Längd: 40 min

Tänk om…
Söndag 27 nov kl. 14.00, Knatte 
Animerat om djurliv, busliv och 
om att få vara nära. En kärleks-
förklaring till relationen mellan 
liten och stor, till lusten att ge 
sig ut på fantasifulla, fantastiska 
äventyr. Berättare och sång: 
Nina Persson. 
Längd: 30 min

Härifrån till Flåklypa
Söndag 27 nov kl. 15.15, Barn 
Solan och mejerichefen Orvar 
ingår en hemlig vadslagning. 
Solan satsar Reodors verkstad 
och huset de bor i eftersom 
han är övertygad om att Flå- 
klypa vinner över Slidre. Men 
segern är inte så given som 
Solan tror… 
Längd: 75 min
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Ända sedan starten 1933 har Kalmar 
Teaterförening visat spännande och en-
gagerande scenkonst som sätter tanke 
och känsla i rörelse. I höst visar vi bl.a. 
opera från Metropolitan med svenska 
världsstjärnor, musikteater samt en 
humorföreställning om livet i medelål-
dern. Förställningar som vi hoppas 
berör, engagerar och underhåller. 
Kalmar Teaterförening samarbetar med:

Riksteaterföreningen Scenkonst Kal-
mar – en del av riksteatern startade 
2005 och arrangerar modern, engag-
erande och annorlunda scenkonst 
för unga vuxna. I höst arrangerar vi: 
Komma ut, Hairy tales, Gallring pågår 
och Jag ska vidare. Föreställningarna 
berör med allvar och humor. 
Scenkonst Kalmar samarbetar med:

Byteatern Kalmar Länsteater har i 
uppdrag att spela i länets kommuner 
och för alla målgrupper. Under hösten 
presenterar vi livsberättelser från 
stadsdelen Norrliden i En på miljo-
nen, vi återser både Himladrumlar 
och dockan Signe samt får besök av 
ett dansgästspel i 3D, samtidigt som 
vi turnerar på skolor och bygdegårdar 
runt om i södra Sverige.

Vallens soppteater är mötesplatsen för 
kultur, soppa och trevligt umgänge 
i våra vackra salonger. På den anrika 
Teatervallen bjuder vi in Kalmarbor-
na varje torsdag för att avnjuta en 
timmes scenkonst ihop med en skål 
väldoftande soppa. På Kalmars nya 
kulturscen blandas musik, teater och 
intressanta föredrag. Vallens soppteater 
drivs av Jonas Hellberg, producent. 
Arrangemangen görs i samarbete med 
Kalmar teaterförening.

Välkomna till oss!
I den här broschyren har flera av Kalmars scenkonstarrangörer glädjen att gemen-
samt presentera ett varierande och omfattande scenkonstutbud runt om i Kalmar.  
Vi har alla stöd av Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Kalmar kommun.



byteatern.se | vallenssoppteater.se | kalmar.riksteatern.se | scenkonstkalmar.riksteatern.se 

Kalendarium – hösten 2016
September
 6 sep Komma ut

 6 sep Förstå världen – Möt Radiokorre-
spondenterna

16 sep En på miljonen

18 sep Carmen – Live på bio

21 sep En på miljonen

22 sep Li Pamp om modern design

23 sep En på miljonen

25 sep Marskatterna och leksaksbilen & 
Bulten – Barnbio

25 sep Cirkus Imago – En chans på miljo-
nen – Barnbio

28 sep En på miljonen

29 sep Niklas Rådström och hans förfat-
tarskap

30 sep En på miljonen

Oktober
 4 okt Hairy tales

 5 okt En på miljonen

 6 okt Sandby Borg – senaste nytt

 7 okt En stund till

 7 okt En på miljonen

 8 okt En stund till

 8 okt Tristan och Isolde – Live på bio

13 okt Nordic Noir – Toni Holgersson

20 okt Kristina från Duvemåla & Moberg

21 okt Jag ska vidare

22 okt Don Giovanni – Live på bio

26 okt Tjärdalen

27 okt Häxans trädgård – Hella Nat-
horst-Böös

29 okt Sagan om draken med de stora 
tänderna

29 okt En stund till

29 okt Unforgettable – Östkusten Big 
Band

30 okt Örnar, Björnar & En hund – 
Barnbio

30 okt Kauwboy - Barnbio

31 okt Gallring pågår

November
 1 nov Vilken ålder!

 1 nov Femtio, frånskild och förvånad

 2 nov Vilken ålder!

 3 nov Evabritt á Vivre

 3 nov Himladrumlar

 3 nov Vilken ålder!

 4 nov Himladrumlar

 5 nov Idiot Syncrasy

10 nov The One Legged Man Show

15 nov André Rieu – Live på bio

17 nov Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist

19 nov Stereo

24 nov Ida Seve sjunger Josefin Nilsson

24 nov Himladrumlar

27 nov Tänk om... – Barnbio

27 nov Härifrån till Flåklypa – Barnbio

December
 1 dec Livstycket – en bild av världen 

2016

 1 dec Svenska Amerika Linien

 8 dec Riltons Vänner  Beppe Wolgers


