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Fyra dagar med fokus på scenkonst för barn och unga
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Sparbanken Finn Framtidsstiftelse, Stiftelsen Framtidens Kultur, Svenska Institutet, Kungliga Nederländska Ambassaden samt Österrikiska Ambassaden.



Välkommen...
...till bibu.se 2008 - den andra scenkonstbiennalen för barn och unga. Innehållet är nytt men det är fortfarande en mångfacetterad 
manifestation om, med och för teater, dans, mim, opera etcetera skapad för det uppväxande släktet. 

Det är ett stort ansvar att producera, arrangera och förmedla scenkonst till publik som oftast inte själva valt vad de ska se. Det har vuxna 
gjort – tänkt ut, sorterat, censurerat, paketerat… Med en kaskad av föreställningar, samtal och föreläsningar vill vi stimulera till eftertanke 
och nytänkande, till skratt, skräck och aha-upplevelser. Välkommen att delta i samtalen, se föreställningarna, lyssna på ungdomar som delar 
med sig av sina tankar. Ta vara på tillfället att fundera över perspektiv och kvalitet. Här ska vi kunna skratta, mötas och utforska. 

Min förhoppning är att bibu ger kraft och inspiration långt utanför Lund och månaden maj. Det är Ni som utvecklar och förvaltar 
scenkonsten; i vardagen, i mötet med publiken, i Kiruna, Wien och Göteborg, i replokaler och fantasi. Om Ni lämnar biennalen en 
tanke rikare, med lust att ge den yngsta publiken det allra bästa. Då är i alla fall jag nöjd.

VARMT VÄLKOMMEN TILL S(C)ENVÅR I LUND!

Pia Paglialunga, biennalchef

BIBu.se
bibu.se är en festival med fokus på scenkonst för barn och unga. en manifestation av svenska föreställningar varvade med 
internationella gästspel, seminarier, workshops, samtal, happenings och mycket annat. här kan du få impulser från andra delar 
av världen samtidigt som internationella gäster får möjlighet att skaffa sig en bild av det rika svenska barnkulturutbudet.

bibu.se är en mötesplats, en plattform för utbyte och inspiration. ett vattenhål för alla som tycker att de som växer upp ska få 
ta del av spännande, spetsig och underbar scenkonst.

Med bibu.se vill vi synliggöra och stärka positionerna för den scenkonst som speciellt riktar sig till en ung publik. hela bien-
nalen vill vara en plats för analys, samtal, diskussion och debatt kring områdets status och utvecklingsmöjligheter.

Vår förhoppning är att de fyra dagarna i maj skall bli ett samlat forum där alla som är intresserade av barn- och ungdomskul-
tur träffas för att låta sig inspireras; av varandra, av de föreställningar som presenteras samt av de samtal som förs under och 
mellan de olika programpunkterna.
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Sid 12  liVet och döden och alltihoP • Kulturum 
Sid 12  MidWinterdagdrooM • Merkx & Dansers (Holland)

Sid 13  PePParkakeland • Rani Nair 
Sid 13  Portiernia • Teatr Osmego Dnia (Polen)

Sid 14  rWanda My hoPe • Mashirika (Rwanda) 
Sid 14  räddisor • ZebraDans

Sid 15  sag(o)likt sa bröderna griMM • Tyst Teater/Riksteatern 
Sid 15  sailor & Pekka • Teater Tre

Sid 16  slagMark • Teater Rio Rose (Danmark) 
Sid 16  sVårast är det Med doM Värdelösa  
    • Teater Västernorrland

Sid 17  tre farbröder soM inte Ville dö  

    • Helsingborgs Stadsteater 
Sid 17  Überaschung • Dschungel Wien (Österrike)

SId 18  Vi soM fortfarande leVer  
   • Dansstationens Turnékompani

FöreställnIngar

öVrIga ut Valda FöreställnIngar
Förutom de föreställningar som ingår i programmet har följande valts ut, men kan av olika skäl inte delta:

Backa Teater • att döda ett tiVoli • brott och  straff • duMstrut

Dalateatern • roMeo & Juliet Malmö Dramatiska Teater • snöVit  Teater Tre • bubbla

Unga Dramaten • h2o+nacl+au = loVe  Unga Klara • Jag är Jag för att Min lilla hund känner igen Mig

Sid 5  arMida = gryMt snygg • Utomjordiska 
Sid 5  best of... • Jeerk Rhythm Artist Group

Sid 6  blah blah blah • Teater Rio Rose (Danmark) 
Sid 6  bröderna griMM - sagor för barn  
    • Uppsala Stadsteater

Sid 7  coraline • Mittiprickteatern 
Sid 7  dollans dagis • Dockteatern Tittut

Sid 8  dröMströM och rundlund - Unga Dramaten 
Sid 8  du Ma Være en ængel hans christian 
     • Gruppe 38 (Danmark)

Sid 9  gadusch! • Uttryckslabbet 
Sid 9  gasellPoJken • Dockteater Sesam

Sid 10  i skuggans land • Memory Wax 
Sid 10  id-handlingar • Koreograf Christina Tingskog

Sid 11  kaMuyot • Riksteatern/Ohad Naharin 
Sid 11  korri Pirri • Teater Halland

från bubbla med teater tre
foto: Martin skoog

På sid 18 kan ni läsa mer om hur urvalsprocessen inför programläggningen av föreställningarna som visas på bibu.se har gått till.
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ArmidA = grymt snygg - utoMJordiska
Plats: bredgatan • Tid: lör 24 MaJ kl 13.00 & kl 19.30 • Längd: ca 70 Minuter • Målgrupp: 13-19 år

Best of... - Jeerk rhythM artist grouP
Plats: lunds stadsteater • Tid: fre 23 MaJ kl 19.00 • Längd: ca 2 tiMMar inkl Paus • Målgrupp: 7-77 år

Jeerk rhythM artist grouP presenterar det bästa ifrån åren sedan 
start. Här bjuds ni på en fantastisk blandning ifrån: the Jeerk shoW, 
oVerload och the ultiMate rock’n’rhythM shoW sammank-
nutet med galet, fyndigt och naket framförda monologer. best of... 
showen bjuder på ett svettigt högt tempo, många gapskratt och ett 
nästan generande publikfrieri och avslutningen på föreställningen är så 
lysande att den får solen att blekna bort.

arMida är så snygg att hon kan få vilken kille som helst. Alla utom korsriddaren Renaud. Det 
gör henne så arg att hon vill döda honom i stället! Hon drogar honom till sömns men precis 
när hon skall sticka kniven i hans bröst ångrar hon sig. Hon förtrollar honom att älska henne så 
att hon kan hata honom tillbaka. Ett bra straff! Men kärleken har sina egna vägar… 

Barockopera är ovanligt. Barockopera på svenska är ännu ovanligare. Barockopera på svenska 
för ungdomar är unikt… Dessutom är det en svindlande föreställning om kärlek och hat.

Musik: Jean-baPtiste lully Manus: PhiliPPe Quinault Regi, översättning & klippning: Per buhre Biträdande regissör: harald nilsson  
I rollerna: elisabeth holMertz, Per buhre, aManda flodin, harald nilsson & tore norrby Orkester: Marie-louise 
MarMing, Per buhre, Margarida araúJo, kristina lindgård & andreas edlund Musikalisk ledning: andreas edlund 
Scenografi: VladiMir stoces Kostym & mask: anna seger-brant Ljusdesign: andreas nordangård Rekvisitör & ljusmaskinist: beate 
Persdotter löken Rörelsecoach: rebecka eVanne

Skapad av Jeerk Artister: thoMas bergstig, niklas karlsson, Johan erixzon, Johan regnell & bobo ericsson  
Ljus: robert Jadenfeldt Ljud: tony hellberg Kostym: Johan xet erixzon &  inga-MaJ karlsson
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foto: emeli lagervall
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BlAh BlAh BlAh - teater rio rose (danMark)
Plats: olyMPen • Tid: lör 24 MaJ kl 14.00 & kl 16.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 12 år

BrödernA grimm - sAgor för BArn - uPPsala stadsteater
Plats: olyMPen• Tid: tors 22 MaJ kl 15.00 & kl 18.3 0 • Längd: ca 85 Minuter • Målgrupp: 6-9 år

roliga och ruskiga sagor väcks till liv i strålkastarljuset med hjälp av sång, musik, masker och knarrande golv. 

Halvvägs inne i bröderna griMMs sagor upptäckte regissören Pontus stenshäll och teaterchefen 
linus tunströM att det fanns idéer till mer än en föreställning för uPPsala stadsteaters räkning. 
Sagorna hoppade obekymrat mellan realism och fiktion och kom åt skrymslen som det realistiska dramat 
aldrig når. Om man använde samma scenografi skulle det då vara möjligt att spela för vuxna på kvällarna? 
Att låta tyskar ur olika århundraden mötas - bröderna griMM och bertold brecht. Det blev en 
version för barn - och en för vuxna där man inte väjer för brutaliteten i berättelserna.

blah blah blah säger vi till varandra när vi inte längre orkar med att lyssna. Men om nu strömmen av ord 
ligger i vägen för något som är långt ifrån likgiltigt, men som vi helt enkelt inte mäktar att sätta ord på.

blah blah blah är en föreställning om en man som ljuger så mycket att han själv tror på vad han säger. 
Han nekar att se sig själv i ögonen och ta ansvar för sin egen verklighet och lägger skulden för sitt eget neder-
lag på alla andra. Innerst inne är han medveten om att han lever på en lögn. Ändå så klamrar han sig fast vid 
sitt självbedrägeri. Han gömmer sig bakom en fasad av ”ärliga lögner” och nekar att ta emot hjälp från andra.

Med kärlek och humor skildrar föreställningen denne mans ensamma kamp mot sin livslögn och hans vaga 
hopp om att en dag kunna övervinna sig själv och åter hitta tillbaka till ett ärligt liv.

Manus: toVe bornhøft, folMer kristensen & Poul JePsen Regi & scenografi: toVe bornhøft  
Skådespelare: folMer kristensen Ljus & teknik: Poul JePsen
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Manus: bröderna griMM Dramatisering & regi: Pontus stenshäll Skådespelare: anna rothlin, robin 
keller & ellen norlund Dramaturg: JoakiM stenshäll Musik: andreas rothlin sVensson & Pon-
tus stenshäll Scenografi: anna erlandson Kostym: karin Victor & anna erlandson Ljus: toMMy 
sahlén Ljud: hans lindströM 
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CorAline - MittiPrickteatern
Plats: olyMPen • Tid: fre 23 MaJ kl 19.00 & lörd 24 MaJ kl 11.00 • Längd: ca 60 Minuter • Målgrupp: 9-12 år

dollAns dAgis - dockteatern tittut
Plats: sagohuset • Tid: ons 21 MaJ kl 10.00 & kl 13.00 • Längd: ca 35 Minuter • Målgrupp: 2-4 år

dollan ska gå till dagis. Det har kungen sagt. På dagis finns Knutte och Raffe. Men kan man verkligen leka alla tre? En bedårande 
småbarnsbok om kärlek, svartsjuka och saftkalas, som nu blivit dockteaterföreställning för de allra minsta.

dockteatern tittut tilldelades teaterkritikernas ”barn och ungdomsteaterpris” 2007 med motiveringen:

“Dockteatern Tittut som har krönt sin 30-åriga pionjärgärning med kvalificerad konst och rikt innehåll för de 
minsta barnen med två strålande uppsättningar. Dollans Dagis som dramatiskt dockspel efter Barbro Lind-
grens och Eva Erikssons bilderbok och Tove Janssons klassiker Vem ska trösta knyttet? som rörligt skuggspel 
är fullödiga allkonstverk och stor teater för den allra yngsta publiken. Och för deras vuxna medföljare.”

coraline och hennes föräldrar har flyttat in i ett gammalt hus som gjorts om till fyra lägenheter. 
Lägenheten bredvid deras står tom och dörren mellan dem är igenmurad. En tråkig, regnig dag 
öppnar coraline dörren – och tegelmuren är borta! Hon går in i en lägenhet som är märkligt lik 
hennes egen, fast ändå annorlunda. Spännande! I denna nya lägenhet finns hennes andra mamma 
och andra pappa. De vill att hon ska stanna hos dem för alltid och för evigt. För att hon inte ska 
lämna den andra världen så kidnappar de hennes riktiga mamma och pappa. Det krävs all hennes 
påhittighet och allt hennes mod för att befria sig själv och sina föräldrar och återvända till den 
verkliga världen. Oväntad hjälp får hon av den svarta katten!

Manus: neil gaiMan Regi & översättning: cleo boMan Skådespelare: ulrika hansson, eVa Welinder, Magnus MunkesJö,  
lennart gustafsson & henrik gustafsson Musik & ljud: anders nyströM Scenografi & kostym: elisabeth åströM  
Ljus: Mikael thaM Mask: helena bernströM Dockmakare: Jenny bJärkstedt Film: göran åslund
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Manus efter barbro lindgrens och eVa erikssons bok Regi: ing-Mari tirén  
Dockor/Scenografi/kostym: eVa grytt Dockspelare: sVen Wagelin-challis & sara bexellfoto: ivar sviestins
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en födelsedagsfest för alla tiders sagoberättare i form av en förtrollad teaterinstallation. 

En människa kan inte leva utan att bli sedd, att bli genomskådad och ändå älskad. Det såg  
h c andersen. Man tror att man känner till allt om hc andersens sagor eftersom 
man har hört dem sedan man föddes. Men det är som om de är outtömliga. gruPPe 38 
serverar dem vid ett enormt födelsedagsbord, med så mycket uppfinningsrikedom, ståltråd, 
mobiler och fantasi att det är som att möta dem för den allra första gången. 

Efter föreställningen finns det möjlighet att utforska alla installationer.

drömström oCh rundlund - unga draMaten
Plats: olyMPen • Tid: ons 21 MaJ kl 11.30 & kl 14.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 5 år

du mA være en ængel hAns ChristiAn - gruPPe 38 (danMark)
Plats: lunds stadsteater • Tid: ons 21 MaJ 10.00, 11.30 & 21.00 tors 22 MaJ 10.00 • Längd: ca 40 Minuter • Målgrupp: från 7 år

Möt det häftiga radarparet dröMströM och rundlund! En vanlig dag på kontoret bland hålslagare och 
häftapparater börjar de leka och hitta på. Drömma och förvandlas.

Martina Montelius har skrivit en ny pjäs med fantastiska infall och hisnande poesi. Rundlund har till exem-
pel akvariefiskar som bor i radhus mellan hennes revben. Och hur vore det egentligen att fylla år varje dag? 
Och när kommer skymningen då man får viska brev och värma varandras magar och lukta på mammor och 
pappor? Telefonen ringer, kakan är blyg men grumliga bräkanden kommer från människobarn i fjärran.

Medverkande: bodil alling, JoakiM eggert, kiM kirkeby, søren søndberg & katJa lisboa  
Skapat av: PhiliPPe lefêbVre, Paolo cardona, catherine Poher, claus helbo, bodil alling,  
JoakiM eggert, søren søndberg, seille heltoft, kiM kirkeby & Jakob kirkegaard

Manus: Martina Montelius Regi: ellen laMM Skådespelare: filiP alexanderson & Jennie silfVerhJelM 
Musik: Martin stensö Scenografi & kostym: Jan lundberg Ljus: Magnus kJellberg Ljud: istVan stenberg 
Peruk och mask: susanne åberg
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foto: emily laye
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gAdusCh! - uttryckslabbet
Plats: bollhuset • Tid: fre 23 MaJ kl 10.00 & kl 13.00 • Längd: ca 35 Minuter • Målgrupp: 6-12 år

gAsellpojken - dockteater sesaM
Plats: bollhuset • Tid: ons 21 MaJ kl 10.00 & kl 13.30 • Längd: ca 60 Minuter • Målgrupp: från 6 år

En liten pojke faller av en kamel mitt i öknen. Han adopteras av en flock gasel-
ler och växer upp hos dem. Minnet av hans språk, härkomst och modersdoft 
bleknar medan han smakar, lyssnar och känner sig igenom livet med sin hjord. 
Under en timma, som på scenen motsvaras av nio år, får vi följa pojkens 
utveckling. Steg för steg framträder frågorna: Vad är en människa? Vad betyder 
det att ‘vara sig själv’? En multimediaföreställning om identitet och ursprung.

art, huMor och rytM 
En föreställning med utgångspunkt i smycken, ljud, kroppsskulpturer, rörelse, röst och rytm. Befriad 
från röda trådar och logiskt berättande är gadusch! levande bildtablåer och associationslek.

gadusch! startade som ett norskt-svenskt idéutvecklingsprojekt, ett gränsöverskridande mellan 
konstformer och regioner. Föreställning har utvecklats genom fysiska möten, workshops, där 
experiment och lek stått i fokus.

Manus: uttryckslabbet & Ph dal Regi: sören larsson & gruPPen Skådespelare: eVa dal & Michelle collins  
Musiker: henrik Wartel Musik, koreografi, scenografi mm: gruPPen Scenografi & kostym: Ph dal

Författare: Johan franzon Regi, dramaturgi & textbearbetning: nasrin barati Dockspelare: Maria lyttkens, 
Johan arn, nasrin barati & siMon Persson Dockmakare: niki lindroth Von bahr  
Illustratör: henning cedMar-brandstedt Scenografi: råger Johansson Ljus & teknik: oskar  
ekstrand Musik & ljudarrangemang: Per störby foto: ola kjelbye
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En dansföreställning om identitet, ideal, respekt, kränkning och konflikter.  Interaktiv och idérik - sam-
mansatt av scener varav delar påverkas av publiken,  delar byts ut för att passa publikens ålder, delar kan 
framföras av ungdomar ur publiken. På scenen - tre dansare och gäster i 
ett spänningsfält mellan olika individer, åsikter, bakgrunder, avsikter  
och handlingar.

Föreställningen arbetades fram under ett dansresidens i Botkyrka  
mellan oktober 2007 och mars 2008.

i skuggAns lAnd - MeMory Wax
Plats: bollhuset • Tid: tors 22 MaJ kl 10.00 & kl 13.00 • Längd: ca 35 Minuter • Målgrupp: från 5 år

id-hAndlingAr - koreograf christina tingskog
Plats: bollhuset • Tid: fre 23 MaJ kl 11.30 & kl 15.00 • Längd: ca 40 Minuter • Målgrupp: från 10 år

Hjärtligt välkomna till en magisk resa genom skuggans land, ett föränderligt landskap, mellan fantasi och 
verklighet, där tre figurer vandrar i sökandet efter sina drömmar. 

En poetisk dansföreställning fylld av humor! 

  En hyllning till fantasin!

   En dansföreställning för alla från 5 år. 

Koreografi: christina tingskog Dansare: destiny bergVall, Johanna lilJa, andrea sVensson 
& niklas Valenti Ljusdesign: thoMas MirstaM Scenografi christina tingskog & thoMas MirstaM 
Kostym: christina tingskog

Koreografi: Miguel azcue & Johanna Jonasson Medskapare: daniel staley Dansare: Miguel azcue, 
annou nilson & daniel staley Ljud: Johannes burströM Ljus: iMre zsibrik Musik: rené aubry, 
yann tiersen, Penguin café orchestra M.fl. foto: Memory Wax
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kAmuyot - riksteatern/ohad naharin
Plats: bollhuset • Tid: lör 24 MaJ kl 19.30 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 13 år

korri pirri - teater halland
Plats: bredgatan • Tid: tors 22 MaJ kl 19.00 & fred 23 MaJ kl 11.00 • Längd: ca 70 Minuter • Målgrupp: från 14 år

”Ibland känner jag mig inte riktigt verklig. Jag vet inte om jag är mig själv – och det jag vill vara.  
Min skalle känns tom. Bara. Vet inte om jag tänker överhuvudtaget.”

Amanda och Simone har bestämt sig för att de ska ta kontroll över sina liv. De börjar med 
att kidnappa Felix...

Var går gränsen mellan vänskap och kärlek? Beundran och avund? Vems liv är det man vill 
leva? Sitt eget? Eller någon annans? Kan man rädda varandra i den här konstiga världen?

kaMuyot är en unik dansföreställning i världsklass, skapad för en ung publik. En fängslande och medryckande 
koreografi av en av världens främsta koreografer framförd av 16 unga begåvade dansare från hela världen.

kaMuyot är modern dans av högsta konstnärliga kvalitet. Dans som är både lättillgänglig och nära sin unga 
publik. Det är en inbjudande och interaktiv föreställning, där publiken är medskapande och barriären mellan 
scen och salong suddas ut. Dansarna blir en del av publiken, och publiken en del av föreställningen. Under 50 
minuter får vi vara med om sprakande soloprestationer, kraften i en ensemble på 16 dansare, intimiteten i ett 
handslag och den häftiga känslan i att vara en del av något stort. Allt till tonerna av japansk pop, reggae och 
gamla signaturmelodier från tv.

Koreografi: ohad naharin Dansare: iskias chalchahu zVi, adaM ben zVi, shaked dagan, doMinik druch, nuria guiu sagar-
ra, rebecca hytting, robert MalMborg, sang-Mi Park, gesine Moog, geneVieVe osborne, Pontus Pettersson, idan 
Porges, thoMas holM radil, aleksandra sende, uri shafir & Milena tWiehaus Kostym: sharon eyal & alla eisenberg
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foto: Johan lyckaro

Manus:  rebecka cardoso Regi: Petter heldt & rebecka cardoso Skådespelare: rebecka cardoso, lisen rosell &  
caMaron silVerek Scenografi & kostym: lisa burénius Ljus: JoakiM QVarforth



12

en gammal saga berättad med hjälp av rörelser och drömbilder. 

MidWinterdagdrooM är en dansföreställning för alla från 4 år och 
uppåt inspirerad av den gamla holländska sagan om Piggelmee, kvinnan som 
inte kunde sluta att önska…

Berättelsen äger rum i ett konstigt och kallt land, långt härifrån. I en ljusblå, 
snöliknande omgivning väcks en besynnerlig liten gubbe och en glupsk och 
girig gumma till liv med hjälp av olika dansstilar och charmig poetisk musik.

livet oCh döden oCh Alltihop - kulturuM
Plats: lilla teatern • Tid: tors 22 MaJ kl 10.00, kl 13.00 & kl 15.00 • Längd: ca 35 Minuter • Målgrupp: Vuxna

midwinterdAgdroom - Merkx & dansers (holland)
Plats: lunds stadsteater • Tid: tors 22 MaJ kl 21.00 & fre 23 MaJ kl 10.00 • Längd: ca 55 Minuter • Målgrupp: från 5 år

en liten föreställning om att vara människa

“Innan man föds är man en prick på himlen. När man dör blir man det igen. Så händer det en massa där i mellan.” 

Välkommen in i en levande teckning och följ en huvudfotings vandring på livets väg! En väg som korsas av en super-
hjältes krafttal till sig själv, en mardröm om hjälplöshet och ett gäng kärlekskranka men genusförvirrade prinsessor.

Livet och döden och alltihop är en föreställning som bygger på förskolebarns tankar och teckningar. Föreställningen 
vänder sig dock främst till en vuxen publik. Med denna föreställning vill Kulturum ta barnens tankar och bilder på allvar.

Koreografi: Wies Merkx Dansare: charles corneille, Paula duarte, Josta o’niel & lydia MÜller  
Kostym: Peter niessen Scenografi: charles corneille Teknik: Marco chardon foto: Michael kooren
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Idé, manus, figurer & spel: charlotte elM raVn Regihjälp: anette katzMann, susanne karlsson & ellen sPens  
Ljud: aMit sen Scenografi: annika nilsson Ljus: Jens leeb-lundberg Grafisk form: Jacob raVn Foto: gabriella dahlMan

foto: gabriella dahlman
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peppArkAkelAnd - rani nair
Plats: lilla teatern • Tid: ons 21 MaJ kl 13.00 & kl 19.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 13 år

portierniA - teatr ÓsMego dnia (Polen)  
Plats: hiPP/MalMö • Tid: ons 21 MaJ kl 16.00 & kl 19.00 • Längd: ca 55 Minuter • Målgrupp: från 15 år

Kultförklarade teatr ÓsMego dnia (Teater av den åttonde dagen) från Polen är en av Europas viktigaste 
experimentella teatrar. Sedan starten i början av 70-talet, då de var ett viktig centrum för den kulturella 
opositionen i Polen, har de producerat ett 40-tal originalproduktioner.

I Portiernia (portvaktsbåset) får vi möta en portvakt som har givits makt att avgöra vem som platsar 
och vem som har rätt att passera porten in till “klubben”. Går det att avgöra en människas karaktär bara 
genom att studera hennes ansikte under ett fåtal sekunder? Kanske kan vi hitta något utrymme för en andra 
tanke… Kanske kan det bli den sista möjligheten till en lektion i medmänsklighet… Kanske kan det bli en 
påminnelse om vilka vi är egentligen, och vilken historisk verklighet vi alldeles nyss befann oss i...

en angelägen, rolig och fartfylld nutidsbetraktelse.

En personlig uppgörelse med ett Sverige där både främlingsfientliga krafter och välvilliga vänner klamrar 
sig fast i föreställningen om den andre. Med träffsäker humor, kaos och utmaningar, varvas personliga 
upplevelser med kategoriska citat från Sverigedemokraterna.

Regi: enseMblen i samarbete med Janusz Opryński Scenografi & ljus: Jacek chMaJ Musik: arnOld dąbrOwski  
Medverkande: Ewa wóJciak, adam bOrOwski, TadEusz JaniszEwski, marcin kęszycki & TOmasz michniEwicz

Koncept & utförande: rani nair Text: rani nair + citat från Sverigedemokraterna hämtade från “Etnotism: en essä om 
mångkultur, tystnad och begäret efter mening” av alexander Motturi Projektion: hanna lJungh & rani nair 
Musik/ljud: Pepparkaksvisan (indisk version) arr: aMit sen, Var ligger pepparkakeland # 1 av Jonas Jonasson, nasha, 
rani & baboo nair Ljusdesign: thoMas bendiksen

foto: Marek hofman

foto: a
nna d

iehl

Föreställningen ges på engelska med inslag av polska
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Tre syskon ensamma hemma.

Tillsammans ger de sig in i en smula läskig lek. Ibland räds de av sin fantasi men de är inte 
rädda för att bli rädda. Det blir dans och rörelse kryddad med cirkusanda, skön musik 
och sinnliga bilder.

zebradans producerar ossi niskalas, siri haMaris och helene bergs första 
dansföreställning för barnpubliken. zebradans har sedan starten 1999 producerat flera 
dansföreställningar för barn.

rwAndA my hope - Mashirika (rWanda)
Plats: lunds stadsteater • Tid: lör 24 MaJ kl 18.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 12 år

räddisor - zebradans
Plats: lilla teatern • Tid: lör 24 MaJ kl 11.00 & kl 14.00 • Längd: ca 40 Minuter • Målgrupp: från 4 år

Ungdomar från Rwanda berättar historien om sitt eget land med hjälp av teater, dans och musik. De försöker svara på 
frågorna kring hur och varför 1 miljon människor mördades under folkmordet i Rwanda 1994 när regeringen försökte 
att utplåna minoriteten Tutsi samtidigt som det internationella samfundet tittade bort.

Samtidigt som föreställningen blottlägger brutaliteten i konflikten försöker den även lyfta fram den uni-
versella läxan om det personliga ansvaret. Genom att titta framåt utan att för den skull försöka dölja den 
fasansfulla bakgrunden, vill Mashirikas ungdomsteatergrupp framför allt ingjuta hopp inför framtiden. 

Under biennalen genomför Mashirika en tredagars workshop med en grupp ungdomar från Lund. 
Dessa ungdomar medverkar sedan i föreställningen på lördagskvällen.

Koreografi & dans: ossi niskala, siri haMari & helene berg Musik: anna gustaVsson 
& zarJkus Poussa Scenografi: ulf agnér Ljus: lars lilJegren Kostym: anna nyberg 
Produktion: zebradans/lisa sPets

foto: M
agnus t

helin/h
elene b

erg

foto: k
evin r

yan

foto: aegis trust

Regi & koreografi: hoPe azeda & roger Masaaba Artister: gloria tengera, hoPe azeda, roger Masaaba, siMon rWeMa  
& saMuel kyagaMbiddWa
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sAg(o)likt sA BrödernA grimm - tyst teater/riksteatern
Plats: sagohuset • Tid: fre 23 MaJ kl 11.00 & kl 13.00 • Längd: ca 45 Minuter • Målgrupp: 4-9 år

sAilor & pekkA - teater tre
Plats: lilla teatern • Tid: tors 22 MaJ kl 20.00 & fred 23 MaJ kl 10.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: 6-11 år

de små händelsernas äventyr i en gungig gospelrytm!

teater tre samlade en brokig skara konstnärer för att, med utgångspunkt i Jockum Nord-
ströms fem bildberättelser om sailor & Pekka och i Sören Brunes sceniska rum, skapa en 
värld där tilltalet och den levande kontakten mellan scen och salong fungerar som ledstjärnor. 
Livet pendlar mellan stora dramatiska händelser och små stunder som för alltid förändrar oss. 
Där är fantasin en nyckel till kreativitet, empati och förändring. Vi får följa de båda vännerna 
en bit på vägen. 

tyst teaters skådepelare Jianu iancu och Manne af klintberg, mer känd som Clownen Manne, leker och berättar och 
bjuder in dig i en värld fylld av klassiska figurer och väsen. I rummet finns snart kungar och drottningar, jägare och vargar såväl som 
häxor och gamla mormödrar – vem vet, kanske blir du själv en prins eller prinsessa? 

sag(o)likt sa bröderna griMM är såväl underhållande och ifrågasättande som en 
lustfylld lek med teckenspråket. Pjäsen blandar tal och teckenspråk och blir till ett spännande 
möte mellan döva och hörande, en plats där alla träffas på samma villkor.

sag(o)likt sa bröderna griMM är en föreställning för alla med barnasinnet i behåll.  
Följ med på en resa där bara fantasin sätter gränserna!

Idé: Manne af klintberg Skådespelare:  Jianu iancu & Manne af klintberg

Manus: bengt andersson, fritt efter JockuM nordströMs bilderböcker Regi: bengt andersson Skådespelare: bengt andersson, 
linn bergstaM, krister lindgren & bert gradin Musik & ljud: Patrik ströMdahl Scenografi: sören brunes  
Tillverkning: göran lidbrink Kostym: helena hertoV Mask: helena bernströM Ljus: lars lilJegren

foto: urban Jörén

foto: Martin skoog
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”Vi är alla lika mycket värda, det vet vi. Men om jorden skulle gå under och du bara fick rädda 
1000 människor i ett rymdskepp, vilka skulle du ta med dig då? Dom lågutbildade? Dom gamla? 
Dom lata, fula, töntiga, elaka, korkade, barnsliga? Besserwissrarna? Dom som pratar så där himla 
jobbigt? Eller skulle du ta några andra?”

sVårast är det Med doM Värdelösa är en glittrande cabaré som vill förändra världen 
och som ställer frågan varför vissa människor är mindre värda än andra.

slAgmArk - teater rio rose (danMark)
Plats: olyMPen • Tid: tors 22 MaJ kl 13.00 & kl 17.00 • Längd: ca 55 Minuter • Målgrupp: från 14 år

svårAst är det med dom värdelösA - teater Västernorrland
Plats: bollhuset • Tid: ons 21 MaJ kl 11.30 & kl 15.00 • Längd: ca 75 Minuter • Målgrupp: från 14 år

ett koreograferat teaterkollage om kamp och kärlek. en absurd, kärleksfull och tragikomisk föreställning.

Om de små striderna vi ständigt har med oss själva och våra älskade innanför hemmets fyra väggar. Varför är 
vi så ofta i krig med varandra? Varför är det så svårt att uppföra sig ordentligt på snabbköpet eller i förhållande 
till våra närmaste? Och är det överhuvudtaget möjligt att förhålla sig till de stora världsstriderna när man har 
fullt upp med sina egna strider?

I slagMark tar teater rio rose vardagens strider under kärleksfull behandling och sätter en konstnärlig 
touch på de små och stora utmaningar vi ständigt står inför. En humoristisk och kritisk kommentar till våldet i 
världen och till det våld vi utövar mot varandra i vardagen.

Manus & regi rasMus lindberg Medverkande gisela nilsson, Maria granhagen, anders tolergård & stefan åkerMan 
Scenografi & kostym nina fransson Ljuddesign & musik: toMas bJörkdal Ljussättning: håkan esbJörnsson Mask: ulrika eklund

Manus: toVe bornhøft, anette katzMann & Morten nielsen Regi: toVe bornhøft  
Skådespelare: anette katzMann & Morten nielsen Scenografi: toVe bornhøft Ljus: Poul JePsen

foto: t
hom

as a
ndersen

foto: lia Jacobi
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tre fArBröder som inte ville dö - helsingborgs stadsteater
Plats: bollhuset • Tid: tors 22 MaJ kl 11.30 & kl 15.00 • Längd: ca 45 Minuter • Målgrupp: 5-9 år

ÜBerAsChung - dschungel Wien (österrike)
Plats: bredgatan • Tid: ons 21 MaJ kl 10.00 & kl 18.00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 2 år

Överraskningar är ofta dagens höjdpunkter. De flesta överraskningar kommer som en blixt från 
en klarblå himmel. De vackraste överraskningar är vare sig väntade eller önskade. De minsta 
överraskningarna ger ofta det största nöjet och de större slår oss med häpnad. Och så finns det 
de där konstiga överraskningarna som inte alls är trevliga. De överraskningarna vill vi inte ha och vi 
bryr oss inte så mycket om dem.

Men hur låter egentligen en överraskning? Ger de ifrån sig något ljud? Och skapar några över-
raskningar kanske en melodi.

Überaschung vill guida de minsta teaterbesökarna in i en underbar värld av överraskningar.

Välkomna till en annorlunda föreställning! En miniopera eller sångteater för de minsta, och 
förhoppningsvis även för alla andra, om ett tabubelagt ämne. För insikten om att livet har 
ett slut drabbar oss olika och i vilken ålder som helst. Vad händer mot livets slut - och hur 
hanterar vi insikten om att livet inte är evigt...?

Den här holländska lilla musikalen är en särdeles ömsint historia som på ett osentimentalt 
och lättsamt sätt ställer frågor om livet och vad som kanske väntar sedan…

Koreografi: adriana cubides, raul Maia & stePhan rabl Musik: Matthias Jakisic  
Dansare: adriana cubides & raul Maia Kostym: Meike sasse Ljusdesign: stefan enderle

Manus: suzanne Van lohuizen Musik: guus Ponsioen Översättning: Maria tellander  
Regi: göran stangertz Kapellmästare: P-o nilsson Ensemble: dan kandell, lars Wiik & 
bo g andersson Musiker: P-o nilsson & Peter andrén Scenografi: håkan nylén  
Kostym cecilia skog Mask: ViVianne henriksson nustad Ljusdesign: Mattias Jonsson 
Ljud: Per Wennling Sångcoaching: Maritha holMlind Paulson Dramaturgi: aslak Moe foto: david skoog

foto: Meike sasse



18

vi som fortfArAnde lever - dansstationens turnékoMPani
Plats: olyMPen • Tid: ons 21 MaJ kl 10 .00 • Längd: ca 50 Minuter • Målgrupp: från 13 år

Hur går man vidare efter att ha förlorat någon man älskar? 

I föreställningen möter vi fyra människor strax efter det att döden slagit ner i deras vardag. 
Det handlar om livet som fortsätter. Och om vänskap och gemenskap.

Kajsa Giertz, till vardags chef för Parkteatern i Stockholm, berättar med både ord och 
rörelse i denna varma skildring av sorg som går rakt in i hjärtat. Med ett soundtrack som 
alla kan känna igen.

Koreografi & regi: kaJsa giertz Manus: torsten schenlaer Dansare:  sara ekMan, Pablo fernandez, Jonathan sikell &  
eMelie garMén Scenografi & kostym: lotta nilsson Ljus: thoMas dotzler

foto: Jimmy arvidsson

urValsProcessen
Ambitionen har varit att erbjuda föreställningar med spets 
– något utöver ett gott hantverk – som samtidigt tar både 
konsten och sin unga publik på allvar. För att scanna av utbudet 
inhämtade vi i höstas tips från bl.a. kritiker och konsulenter runt 
om i landet. Dessa tips har tillsammans med förslag från två 
sakkunniga i dans och de100-tals föreställningar som vi själva 
sett live eller på DVD legat till grund för urvalet.

Scenkonstbegreppet är levande, föränderligt och förunderligt.  
I år bjuder vi främst på dans, dockor, musikdramatik och teater. 
Något drar även åt mim, installation och performance, men 
det finns fler – genrer och blandformer - som skulle kunna 
presenteras på en scenkonstbiennal. Bibu kan inte göra anspråk 
på att var heltäckande eller stå för det optimala utbudet, men vi 

vågar utlova fyra fullmatade, lekfulla och tänkvärda dagar. Och 
nästa gång – år 2010 – ser det kanske helt annorlunda ut… 

Vi hoppas att årets föreställningar bjuder på såväl inspiration 
och nöje som reflektion och hicka.

Lund 2008-03-31

Biennalstyrelsen

ingrid kyrö, ordförande 
barbro fraMbäck, niclas MalMcrona och  
Marie Persson hedenius för Svenska ASSITEJ   
anders Widell , rolf sossna och sofia Wretling  
för Teatercentrum.
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panik panik koM inte hit!
Plats: MeJeriet • Tid: fre 23 MaJ kl 10.00 • Längd: ca 20+70 Min

Vad är det för fel på mig?  
När jag är i Serbien så längtar jag till Sverige.  
När jag är i Sverige längtar jag till Serbien.   
När jag är hos mamma längtar jag till pappa.  
När jag är hos pappa längtar jag till mamma.  
Varför kan man inte vara på alla ställen samtidigt? 

En föreställning för barn i årskurs 2-4 av eMMa broströM 

med sandra stoJilJkoVic avgångsstudent på skådespelar-
programmet. Röster: henrik danielsson, kaJsa ericsson, 
filiP MiloradoVic, anders sVensson & Margareta 

unné göransson 

Det efterföljande samtalet handlar bland annat om skolans 
berättarprojekt som riktar sig till barnpublik på skolor. Om 
drömimprovisationer då inbjudna barn berättar sina dröm-
mar som sedan spelas upp. Samt – naturligtvis – om enskilda 
arbeten som  föreställningen Panik Panik koM inte hit!.

För skådespelarna innebär arbetet med en barnpublik att kravet 
på val av medel och lyhördhet för tilltalet ökar. Det uppstår ett 
tydligt ansvar för berättelsen som helhet för att kommunika-
tionen med publiken ska fungera… Att ta sin publik på allvar 
innebär att ta sitt yrke på allvar, och på så sätt skapas även en 
konstnärlig hållning som skådespelare.

MedeaS Barn
Plats: olyMPen • Tid: fre 23 MaJ kl 14.00 • Längd: ca 70 Min

Mannen i en kändisfamilj är otrogen vilket leder mot en smärt-
sam skilsmässa. De två barnen står både i stormens öga utan 
delaktighet, och samtidigt är de där det virvlar som allra mest. 
En tragisk föreställning med mycket värme och tvära kast. I vår 
uppsättning skildrar vi historien ur barnens synsätt, utan speciell 
hänsyn, sympati eller förståelse för vuxna. Låter det irriterande? 
Tja... de vuxna ser inte barnen för vad de är.

Av Per lysander & suzanne osten (i samarbete med 
deras ensemble och Euripides) Regi niclas sandströM 

Spelas av andra årets skådesPelarstudenter .

teaterhögskolan I malmö
På teaterhögskolan i Malmö ingår ”barnteater” som en viktig del i undervisningen. det är därför med både spänning och glädje vi kan pre-
sentera inte mindre en tre produktioner från dem; Panik Panik koM inte hit! Medeas barn och inget Växer - förutoM stig (och 

Molly). i samband med Panik Panik koM inte hit! bjuds det dessutom in till ett fördjupat samtal om skolans arbete med barnteater.

inget växer - FörUtoM Stig (och Molly) 
Plats: stadsteatern • Tid: lör 24 MaJ 13.00 • Längd: ca 70 Min

I en perfekt värld är det mycket små nyanser som skiljer bra från 
dåligt. Vi undersöker hur samhället reagerar när någon växer 
upp med spretiga öron eller är på tok för lång för sin ålder. Kan 
man bli flera år äldre bara över ett par dagar? Vad händer om 
världen runt omkring inte hänger med? 
Och framför allt, hur går det för den 
revolutionerande Molly?

Manus: lucas sVensson Regi: niclas 

sandströM Spelas av andra årets 

skådesPelarstudenter . 
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semInarIer, FöreläsnIngar, workshoPs, samtal
Den här delen av bibu.se ska vara en naturlig plats för samtal, 
analys och diskussion kring kvalitet, status och utvecklingsmöj-
ligheter för den scenkonst som riktar sig till en ung publik. Vi är 
därför glada att presentera ett seminarieprogram som spänner 
över ett brett spektra av intressanta ämnen. 

Programpunkterna är samlade under sex block där vi med olika 
perspektiv och utgångspunkter möts kring angelägna teman. Vi 
hoppas att du skall finna något som passar dig och att du låter 
dig väl smaka!

villkoren oCh sAtsningArnA
pågår klimatförändringar även på scenkonstområdet? Vilken plats får barnen ta och hur kan vi använda de satsningar som finns? 
om pengar, politik och strukturer. 

 i det här är blocket ser vi över villkoren för att skapa scenkonst för ung publik. hur kommer framtidens kulturpolitik att se ut 
och hur kommer den att påverka oss? Vi tittar också närmare på lyckade exempel på samspelet skola - kultur.

länkar kUltUr & Skola 1
Plats: MeJeriet • Tid: ons 21 MaJ kl 13.00-17.00 

Den här eftermiddagen presenter ett antal lyckade “länkverk-
samheter” sina modeller samt berättar om hur de ser på 
elevernas möte med den professionella scenkonsten. Vi hoppas 
på medverkan av bl.a, Simrishamns Kulturgaranti, Kulturverket 
från Umeå, Kulturkopplingen från Malmö (Västra Innerstaden), 
Kulturbyrån från Trollhättan samt föreningen BaS Barnkultur-
centra i Sverige och personer med lång erfarenhet från arbetet 
inom den norska kulturella skolsäcken. 

Som publik kan man komma och gå under eftermiddagen. 
Håll ögonen öppna efter detaljerat program som kommer att 
publiceras på hemsidan.

länkar kUltUr & Skola 2
Plats: MeJeriet • Tid: ons 21 MaJ kl 19.00-20.30 

Ett samtal mellan representanter från eftermiddagens semi-
narium. Om framgångsfaktorer och gemensamma nämnare som 
kan ge andra betydelsefulla hintar om vad man bör tänka på 
om man ska bygga upp egna “länkar”. Om utvecklingsidéer och 
tankar inför framtiden. 

Hur ser de medverkande på Skapande skola satsningen? Vilken 
roll spelar upplevelser av högklassig dans, teater m.m. för indivi-
dens eget skapande och utveckling?
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kUltUrUtredningen 
Plats: lunds stadhall • Tid: fre 23 MaJ kl 10.00-12.00 

I juni 2007 tillsatte regeringen en kulturutredning vars uppdrag är 
att se över kulturpolitikens inriktning och former samt lämna förslag 
till förändringar. Utredningen skall redovisa sitt arbete till kulturde-
partementet den 31 december 2008. Nu när arbetet kommit lite 
mer än halvvägs har vi bjudit in representanter från utredningen till 
ett samtal kring hur man ser på vilken plats barnkultur i allmänhet 
och scenkonst för barn och unga i synnerhet skall ha i framtiden. 
tobias harding, utredningssekreterare ger oss en rapport.

Skapande Skola - en Swot-analyS
Plats: lunds stadshall • Tid: fre 23 MaJ kl 15.00-16.45 

Representanter från teater och dans, kommun, skola och 
Statens kulturråd i diskussion om Skapande skolas styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. Ett SWOT-protokoll visas med 
dataprojektion och fylls i under seminariet. Publiken är välkom-
men att kommentera och komplettera under analysens gång.

Analysen inleds med en kort presentation från Kulturrådet om 
Skapande skola och utfallet av första utlysningen.

Arr: teaterförbundet och teatercentruM

SponSring + BarnkUltUr = Sant?
Plats: lunds stadshall • Tid: tor 22 MaJ kl 10.00-11.30

Vare sig det konstnärliga innehållet eller värdet av att ge alla 
barn tillgång till kultur kan mätas i pengar. Men det går inte 
komma ifrån att vi är beroende av ekonomiska medel för att 
skapa kultur för barn och unga. Kan man värdera barnkultur 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Hur kan en framtida 
finansiering se ut? Är sponsring ett alternativ? Vad händer med 
kulturens egenvärde och självständighet i så fall? Borde kapital-
ister ta större samhällsansvar? Och vad får näringslivet ut av att 
samarbeta med konstnärliga verksamheter? 

Ett samtal mellan företrädare från näringslivet, politiken och kulturlivet. läroplanen SoM Möjliggörare
Plats: MeJeriet • Tid: tors 22 MaJ kl 15.00-17.00

sylVia carlsdotter , drivkraften bakom Kulturgarantin och 
verksamhetsledare för kulturpedagogiska enheten i Simrishamns 
kommun, menar att läroplanen är ett utmärkt redskap för att 
föra in kultur i skolan. 

På det här seminariet dissekerar ni den och plockar fram de 
inbyggda argumenten för att ALLA elever SKA ha tillgång till 
både kulturupplevelser och eget skapande.

BIBu.se ska: 
•  presentera högkvalitativ och nyskapande scenkonst från  
 sverige och den internationella arenan 

•  synliggöra, stärka positionerna och skapa opinion för dans,  
 teater och musikdramatik som riktar sig till barn och unga 

•  vara en manifestation av svensk scenkonst för barn och  
 unga både nationellt och internationellt 

•  vara en mötesplats för alla som arbetar med scenkonst för  
 barn och unga 

•  vara en samlande plats för avstämning och presentation  
 av den senaste utvecklingen inom utbildning, forskning och  
 idéströmningar nationellt och internationellt med fokus på  
 scenkonst för barn och unga 

•  främja internationella kontakter och utbyten inom området 

•  inspirera målgrupperna till utveckling inom sina respektive  
 verksamhetsfält 
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den livsviktigA konsten?
är scenkonsten verkligen viktig för oss som människor? finns det ett behov att berätta och att berättas?  

det här blocket handlar om vitala förutsättningar för människan, livet och för konsten. om barns behov, hjärnans utveckling och 
lekens funktion. föreläsarna är forskare eller akademiker vars ämnen korsar scenkonstens uttryck eller idé.

Barnhjärna hela livet!?
Plats: MeJeriet • Tid: lörd 24 MaJ kl 12.00-13.30 

Barnhjärnan är sätet för kreativitet, en resurs som särskilt yttrar sig 
i form av lek hos barn. Naturen har menat att barnhjärnan sparas 
som en tredje hjärna, vid sidan av den manliga och kvinnliga 
hjärnan i fullvuxen ålder. Då består också kreativiteten hela livet. 
Därför får barnhjärnan inte hämmas, men gör det ofta i skolans 
undervisning/uppfostran där kunskapsinlärningen dominerar. 

Spännande och medryckande föreläsning om de senaste rönen 
i forskningen kring hjärnan och vad det borde innebära för 
utvecklingen av ny pedagogik och nya uppfostringsmetoder. 
Med Matti bergströM, läkare, hjärnforskare och Professor 
emeritus i fysiologi vid Helsingfors Universitet.

FantaSi är grUnden För eMpati
Plats: stadshallen • Tid: ons 21 MaJ kl 13.00-14.45 

Med fantasins hjälp hanterar barnet i sitt inre livets alla känslor, upp- 
levelser och roller. På så sätt utvecklas förmågan att hantera det svåra, 
njuta av det sköna och att föreställa sig hur andra människor har det. 

ann sofie bárány, psykoanalytiker och författare (Babydrama 
på Unga Klara) föreläser och samtalar om barnets absoluta behov 
av fantasi och meningsfull kommunikation. Fokus är människans be-
hov av att bli berättad och utrymmet mellan fantasi och verklighet 
där vi bidrar till att skapa vår överlevnad och utveckling.

leken SoM rUM För livet
Plats: lunds stadshall • Tid: tors 22 MaJ kl 13.00-14.30 

En föreläsning där lars bJörklund tittar på hur barn i sina lekar 
handskas med livets ljusa och mörka sidor.

”Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar det vi vuxna 
kan vara rädda att tala med dem om, som ursprung, födelse, skuld, 
ondska, lidande och död. Ett nödvändigt och livsviktigt rum, där de 
med sin fantasi och kreativitet bearbetar det svåra i livet.” 

lars bJörklund har i flera år arbetat som sjukhuspräst på 
Barnsjukhuset i Uppsala. Idag är han kaplan och själavårdare på 
Sigtunastiftelsen samt författare och föreläsare.

vad kan Man tala Med Barn oM?
Plats: MeJeriet • Tid: lörd 24 MaJ kl 10.00-11.30 

Frågan vad vi kan berätta för barn och hur det påverkar dem 
är central för oss alla; privatpersoner, pedagoger, konstnärer, 
tjänstemän, arrangörer… Vad vet vi egentligen om hur barnen 
uppfattar det vi säger? I detta samtal funderar vi över tabun, 
tolkningsföreträde och vad som skrämmer vem. 

karin helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för 
Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms Universitet samtalar 
med en författare, en regissör, en koreograf och en psykolog. 

Arrangeras i samarbete med litteralund
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konstnärskApet
hur kan vi förbättra vårt utövande? kan vi få råd och tips från de som har mer erfarenhet och unikt kunnande?

det här är ett block workshops och föreläsningar om själva hantverket och tankesättet som följer med det. det är ett mer 
praktiskt block med inslag för scenkonstnärer, lärare och nyfikna.

att Spela Barn
Plats: sagohuset • Tid: fre 23 MaJ kl 15.30-17.00 

Vad definierar barnet på scen? Hur kan vi gestalta det på 
ett ärligt sätt utan att förminska? Två skådespelare med stor 
erfarenhet av att spela mycket yngre än vad de är berättar, 
diskuterar och åskådliggör sina erfarenheter.

En workshop med Malin och Martin halland. Av Malin 

hallands alla roller kan man bl.a. lyfta fram den som Barnet 
i Unga Riks uppsättning av Nora Scheherazades drömda liv 
samt den åldersresa hon nyligen genomfört i en uppsättning på 
Uppsala Stadsteater. Martin halland är just nu aktuell som 
sexåring i en av Martin Mutters föreställningar. 

MUSik - draMatik!
Plats: lunds stadshall • Tid: fre 23 MaJ kl 10.00-11.30 

Musikens roll i det sceniska berättandet. Skärningspunkten mellan 
emotionell och intellektuell förståelse. 

Johan Petri föreläser med utgångspunkt från sina erfarenheter 
som tonsättare, regissör och musikdramaturg. Vi kommer bl.a. att få 
ta del av exempel från ”Jag är jag för att min lilla hund känner igen 
mig” som han satte upp på Unga Klara hösten 2007. Där texter av 
Gertrude Stein och musik av Bach mötte en publik bestående av 
barn från tre år! 

SkådeSpelaren i handling
Plats: lunds stadshall • Tid: fre 23 MaJ kl 13.00-14.30 

Skådespelarens kunskaper förkroppsligas i handling. Hur kan 
man beskriva och diskutera dessa kunskaper? Med utgångspunkt 
i skådespelarens fysiska arbete diskuterar kent sJöströM olika 
traditioner och synsätt på hur tanke och handling är beroende 
av varandra. Här finns bl.a. kopplingar till Stanislavskij, sociologi 
och modern kognitionsforskning. Hur kan dessa kunskaper bidra 
till och utveckla skådespelarens praktiska arbete? 

kent sJöströM har sin bakgrund som lärare på Teaterhög-
skolan i Malmö. Hans bok Skådespelaren i handling – strategier 
för tanke och kropp är den första avhandlingen om teater inom 
den konstnärliga forskarutbildningen. 

gaga For people
Plats: folkets hus • Tid: lör 24 MaJ kl 16.00-17.00 
ohad naharin, koreograf för kaMuyot och konstnärlig ledare 
på Batsheva Dance Company har tillsammans med sina dansare 
utvecklat rörelsespråket gaga. Gaga ger insikt om egna rörelsemön-
ster, hur de kan förnyas samt möjligheterna att vända på kraftlöshet 
och svaghet. Det handlar om sambanden ansträngning – njutning, 
snabbhet – uthållighet och om användning av explosiv kraft. 

Gaga for people är speciellt anpassat för nybörjare och du be-
höver inte ha en någon erfarenhet som dansare för att delta. 

Workshopen leds av en dansare som arbetat länge med Ohad Na-
harin. OBS! Missa inte föreställningen kaMuyot på lördagskvällen!
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någon har BeStäMt att dU Ska vara MänniSka
Plats: MeJeriet • Tid: tors 22 MaJ kl 10.00-11.30 

År 2007 producerade Drömmarnas Hus en gigantisk, interaktiv 
teaterproduktion dit publiken anlände som nya medborgare till 
en mardrömslik framtidsvärld som erbjöd trygghet framför frihet 
och där man uppmanades att tänka rätt, aldrig fel…

Till sin hjälp hade scenografen en gymnasieskola i Trelleborg… 
Manuset processades fram i ett möte mellan en dramatiker 
och 1000 ungdomar i fyra samarbetskommuner… Skådespe-
larna fick arbeta med tre ensembler av ungdomar ifrån tre 
olika städer … I Kristianstad bestod inte ensemblen bara av 
ungdomar utan också av en lärare och en skolchef… Träffa 
Drömmarnas Hus verksamhetsledare, dramatikern, scenografen, 
några av ungdomarna, regissören och skolchefen. 

Seminariet arrangeras i samarbete med dröMMarnas hus.

we have a dreaM...
Plats: MeJeriet • Tid: tor 22 MaJ kl 13.00-14.30 

BUS berättar om BUS - en till synes omöjlig verksamhet. På 
Barnens Underjordiska Scen menar de att “tiden leker alla sår” 
och att en “världsoms(p)egling under (j)orden” kan göra så gott. 
I deras värld kan det komma en balettfröken och bädda ner 
hela publiken i en jättesäng... 

BUS gör interaktiv scenkonst mot alla odds; på frigruppsvillkor, 
med massor av medverkande och extremt långa byggtider ... 
Hur går det ihop? Medverkande; katarina Werner lind-

roth och hennes medarbetare.

OBS! Håll ögonen öppna för BUS-aktioner på stan!

kaMUyot - en FallStUdie
Plats: MeJeriet • Tid: lörd 24 MaJ kl 12.00-13.30

Kamuyot är något så unikt som en dansföreställning i världsklass 
på turné i svenska sporthallar. En av världens mest lovordade 
koreografer - ohad naharin – skapade den för den israeliska 
tonårspubliken. På initiativ av daniel sachs, VD för Proventus, 
har föreställningen överförts till Sverige och framförs även här 
av 16 av världens mest begåvade unga dansare. Uppskattnings-
vis kommer cirka 20 000 svenska högstadieelever att se den 
innan turnén är över. 

Mia larsson, chefsproducent vid Riksteatern, dansare 

från koMPaniet samt andra inblandade berättar om ett 
enastående projekt. Samtalet förs på engelska.

fAllstudier
hur gjorde dom? Vad kom dom fram till? funkade det? här presenterar vi rapporter, tankar och lärdomar från några av de mest 
spännande produktionerna och händelserna som inträffat mellan biennalerna.

trender, traditioner och viSioner
Plats: lunds stadshall • Tid: fre 23 MaJ kl 17.00-18.30

Barn- och ungdomsteater spelas i alla länder och alla kulturer 
i alla delar av världen. Men hur ser barnteatern ut i Amman, 
Buenos Aires, Dresden, Kigali, Tokyo eller Ulaanbaatar?

niclas MalMcrona , generalsekreterare i Internationella AS-
SITEJ, presenterar och diskuterar barn- och ungdomsteaterns situ-
ation i ett internationellt perspektiv. Vilka trender finns idag, vilka 
traditioner präglar barnteatern i olika delar av världen och vad 
kan man förvänta sig av en modern barn- och ungdomsteater?
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på knä För pUBliken
Plats: lunds stadshall • Tid: ons 21 MaJ kl 15.00-16.45 
Scenkonst för de allra yngsta barnen börjar bli allt vanligare. En 
förändrad syn på småbarnens plats i det offentliga rummet och 
nya rön om konstupplevelsen och de minsta ställer den vuxna 
världen inför nya frågeställningar när det gäller teater, dans och 
musik för “smååringar”. 
lis hellströM-sVeningson, ordf. i kritikerföreningen, leder 
ett samtal med bl.a. christer dahl , Dockteatern Tittut och 
ann-sofie bárány, dramatiker och författare till Babydrama.

gränSlöSt
Plats: lunds stadshall • Tid: tors 22 MaJ kl 13.00-14.30 
Dockteatern är som musikteater och dans en internationell 
konstform. Dagens dockteatrar turnerar mycket, och har bred 
erfarenhet av att spela inför publiker med annan kultur, andra 
språk, kanske annan syn på vad teater kan vara och inte. Denna 
särskilda erfarenhet präglar också dockteaterns sätt att möta nya 
barnpubliker med mångskiftande etniskt och kulturellt bagage. 
Vesna stanisic , Pygméteatern, nasrin barati, Teater 
Sesam och sVen Wagelin-challis, Dockteaterna Tittut m.fl.
samtalar om att kommunicera med språk och andra medel för 
publik borta och hemma. Margareta sörenson, teater- och 
danskritiker leder samtalet som arrangeras av uniMa, sVerige .    

ScenkonSthögSkolorna & pUBliken 
Plats: MeJeriet • Tid: fre 23 MaJ kl 16.00-17.30 
Det finns allt fler f.d. elever från Dramatiska Institutet på viktiga 
poster när det gäller scenkonst för unga; dramatiker som ges 
plats på de ”tunga” scenerna, konstnärliga ledare, regissörer 
etcetera. Beror det på att DI sedan många år bl.a. har ett 
Barndomsprojekt i utbildningen? Vad gör DI samt dans-, opera- 
och teaterhögskolorna i för att utveckla scenkonsten för det 

frAmtidens sCenkonst för frAmtidens puBlik
framtiden är full av möjligheter och utmaningar, men är vi redo att möta dem? hur förhåller sig de konstnärliga utbildningarna till 
att en väsentlig del av elevernas framtida publik kommer att vara barn och unga? Vilka nya publikgrupper möter vi? Var hittar vi 
erfarenheterna som kan hjälpa oss möta framtidens publik?

Brott och StraFF på Backa teater
Plats: MeJeriet • Tid: fre 23 MaJ kl 13.00-16.00 

Tre månaders research, sex månaders repetitioner, tre 
föreställningar med premiär samma dag för tre olika ålders-
grupper kretsande kring samma tematik i samma scenografi  
och med samma ensemble. 

backa teater presenterar bakomliggande tankar och gjorda 
erfarenheter från sitt brott och straff-projekt samt spelar 
även upp korta smakprov. 

Medverkande: Mattias andersson, konstnärlig ledare / 
regissör, ulla kassius, scenograf samt flera  inblandade 
regissörer och skådespelare. 

uppväxande släktet? Ska konstnärliga utbildningar göra särskilda 
projekt för olika målgrupper? Finns det en risk att arbetet utgår 
från ”en traditionell målgrupp” när man inte medvetet väljer? 

Rapporter och debatt. Medverkar gör elever och personal från 
de skolor som besöker biennalen.
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med, om eller för?
unga ska få scenkonst, men vilken scenkonst? Vilka är vi att bestämma vad de ska gilla och tycka? ska scenkonsten uppfostra eller 
förundra? Vad händer när de unga själva får vara en del i den skapande processen? kan den professionella scenkonsten släppa in 
sin målgrupp utan att släppa på sina konstnärliga ambitioner? det här är ett block av diskussioner kring tolkningsföreträdet och 
vad som händer när man skapar scenkonst med unga istället för att enbart skapa för unga. 

att Sätta ord på det Man Upplevt
Plats: lilla teatern • Tid: ons 21 MaJ kl 15.00-17.00

Hur kan man prata om dansföreställningar med barn och ungdomar? 
Marika hedeMyr ger handfasta tips på hur man kan utveckla sitt 
seende och få en fördjupad upplevelse av en dansföreställning. Vi går 
även igenom hur man kan analysera och prata om föreställningen. 
Fördraget inkluderar även videoexempel ur föreställningar. 

Marika hedeMyr är koreograf och dansare samt undervisar 
och föreläser i dansvetenskap vid Örebro Universitet; teori och 
praktisk tillämpning i studion, främst inom dansanalys, danshisto-
ria och dans och samhälle.

Mötet i FokUS
Plats: lunds stadshall • Tid: ons 21 MaJ kl 13.00-14.30

Per dahlbeck från lärarutbildningen vid Malmö Högskola 
samtalar med bl.a. Mårten andersson och lisa hugoson, 
från Riksteatern och åsa sandströM och dennis sandin 
från Teater 23 om samarbeten mellan lärarutbildning, teatrar och 
skolelever.  Projekten har fokuserat på de möten och idéer som 
uppstått, en scenisk slutprodukt har inte haft någon given plats. 
Skådespelarna har inte kunnat gå in i arbetet utifrån en självklar roll 
utan förutsättningslöst mött projektets övriga deltagare. Läskigt? 
Berikande? För vems skull? Nu får ni veta vad lärarutbildningens 
utvärderingar kommit fram till samt vad några av deltagarna tyckte. 

reSidenS - nödlöSning eller lyckokaSt?
Plats: lunds stadshall • Tid: tors 22 MaJ kl 13.00-14.30

I brist på nya institutioner och scener för dans får residenstank-
en axla uppgiften att sprida dansproduktionen över landet. Via 
residens ska nya orter, nya arrangörer och ny publik få kontakt 
med danskonsten och dess villkor. Stämmer det? Och blir det 
någon kontinuitet? Vilka fördelar och nackdelar ger systemet? 
Kan teatern lära något av dansresidensen?

christina tingskog, koreograf, åsa söderberg, 
konstnärlig ledare Skånes Dansteater och representanter från 
värdkommuner samtalar under ledning av lis hellströM 

sVeningson , danskritiker och kulturskribent.
FUnktionShinder eller -tillgång?
Plats: lunds stadshall • Tid: tors 22 MaJ 10.00-11.30

I sVårast är det Med doM Värdelösa gestaltas en tjej med 
CP-skada av en skådespelare. kulturcentruM skåne bedriver 
en treårig eftergymnasial kulturutbildning för människor med utveck-
lingsstörning. På MooMsteatern skapar kulturarbetare med 
och utan funktionshinder professionell scenkonst tillsammans. Men 
vem ska stå på scenen? Att gestaltas eller delta? Vad kan människor 
med olika funktionshinder tillföra scenkosten som vi inte kan få från 
några andra? Vad går våra kulturinstitutioner miste om när socialt 
underordnade grupper inte bjuds in? 

Arrangeras i samarbete med Lunds Integrations- och Mångfaldsrunda.
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UngaS egna texter
Plats: MeJeriet • Tid: fre 23 MaJ kl 10.00-12.00

Vad händer när vi låter unga vara med och skapa texter? Kan 
man behålla en hög konstnärlig standard och vad är skillnaderna 
från traditionellt arbete? Vem är det bra för? 

Föreställningen VrooM bygger på texter av 10-12åringar. 
Regissör och projektledare från angereds teater berättar 
om hur man gör teater av tusende världskriget, gorillan Hanna 
och barn på rymmen och vad som händer när det sitter 124 
dramatiker i premiärpubliken. 

I projektet text direkt vid  sörMlands Musik och 

teater deltog ett antal ungdomar (15 – 21 år) i ett fördjupat 
arbete med bl.a. skrivarläger. Det hela utmynnade i föreställn-
ingen akVariuM och en antologi. Här berättar ungdomarna, 
regissör m.fl. om sina erfarenheter.

lunds IntegratIons- och mångFaldsrunda
den 17-23 maj arrangeras lunds integrations- och Mångfaldsrunda. Programmet erbjuder en mosaik av gränsöverskridande 
mötesplatser och aktiviteter runt om i lunds kommun på temat integration och mångfald. tanken är att uppmärksamma mångfald i 
bredast möjliga bemärkelse: etnicitet, funktionshinder, genus- och åldersmässigt och sexuell läggning. mer info finns på www.lund.se. 

BrUkSteater - vad Fan é det?! 
Plats: MeJeriet • Tid: tors 22 MaJ kl 15.00-16.45

Ett seminarium om konstnärliga idéer versus pedagogiska. Brukst-
eater, pedagogisk teater, plakatteater för barn. Får en föreställning 
ha ett uttalat syfte? Står det i så fall i konflikt med den konstnärliga 
kvaliteten?  Är det fult eller omodernt att vilja använda (bruka!) 
teatern i en viss fråga? Får man vilja ”göra något” med sin konst? 

Kopplat till detta diskuteras även hur scenkonsten påverkas av 
sina målgrupper. Hur ser den publikkontakten ut? Vilka idéer 
finns om att nå de unga? Hur allmängiltig är en föreställning som 
utgår från en viss publiks perspektiv? Hur kan olika modeller för 
efterarbete se ut? 

Medverkande: greta sundberg dramatiker och pedagog 
(moderator), lisa hugoson konstnärlig ledare Unga Riks, 
nina kJellkVist dramapedagog, Malin axelsson drama-
tiker och dramaturg, m.fl

taSterday Med Share MUSic
Plats: Västerkyrkan • Tid: fred 23 MaJ kl 10.00-16.00

En prova-på-dag för dig som vill prova på en Share Music-kurs i 
kompaktformat. Under en heldag deltar du i workshops i olika 
konstformer, bland annat dans och musik. Ledarteamet består 
av etablerade konstutövare. 

tasterday är öppen för alla – oavsett tidigare erfarenhet! Det 
blir en mixad grupp av professionella och deltagare med vitt 

skilda förutsättningar. Ett ypperligt tillfälle att lära dig mer om den 
konstnärliga arbetsprocessen. Läs mer på www.sharemusic.se

Registrering sker från 09.30. Lunch och fika ingår!

Tasterday arrangeras av share Music sWeden och ingår även 
i lunds integrations- och Mångfaldsrunda. 
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ungkulturdagarna På BIBu  
ungkulturdagarna är en årlig tummelplats för unga arrangörer och scenkonstutövare från hela landet. arrangemanget är ett sam-
arbete mellan folkets hus & Parker, Plural, riksteatern. Moks, amatörteaterns riksförbund, kontaktnätet och bygdegårdarnas 
riksförbund. ungkulturdagarna vill inspirera till eget skapande och arrangerande och stärka ung kultur lokalt genom nätverks- 
bygge, inspiration och kunskapsutbyte. under en eftermiddag/kväll på bibu kan du få ett smakprov på vad det handlar om då de 
intar lilla teatern. för mer information är du välkommen att besöka dem på www.ungkulturdagarna.se

scen: MåSarna Skrattar Sig heSa  
  - alexander SalzBerger 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ kl 14.30-15.30

Från karaokehak till pol-
ska performancekollektiv. 
Humorföreställningen 
“Måsarna skrattar sig 
hesa” bjuder på egensin-
niga förvandlingar, imita-
tioner och fantasiförhöj-
da vardagsobservationer. 
Unga stjärnskottet 
Alexander Salzberger 
vänder ut och in på det 
svenska folkhemmet och 
människors behov av 

verklighetsflykt. Allt i technotempo med en egensnickrad humor 
och sällan skådad energi. 

Av & med: alexander salzberger  
Consiglière & producent: eMMa kJellander 

scen: var god tag platS! 
 - öFa-kollektivet 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ kl 16.45-18.15

Det viktiga är inte vad du gör, det viktiga är att du gör något. 
Allt började med ett möte, som blev en webbgrupp, som blev 
en föreställning. De 25 kvinnor starka ÖFA-kollektivet har ska-
pat collageföreställningen “Var god tag plats!” för att ifrågasätta, 
ge tankeställare och skapa igenkänning. Föreställningen handlar 
om de val man gör, om ensamhet, systerskap, kärlek, sex och 
identitet. Varför och hur blir vi de vi är? ÖFA har viljan att 
förändra och visar på styrkan man får av att vara många. 

Av: öfa-kollektiVet  
Medverkande: lisen rosell, stina Michelson, siri 
hJorton Wagner, katarina Winter, nadJa hJorton, 
aManda aPetrea, eMMa tolander, anna Wallgren, 
hanna karlsson, caroline åberg, eMelie garMén

Missa inte heller systrarna bondesson i baskery på bibu-
festen, fredag 23 maj på Mejeriet. Med banjo, kontrabas 
och akustisk gitarr skapar trion ett ösigt gung som gör 
det svårt att sitta stilla.
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liVe/scen: lUr 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ kl 19.00-20.00

Performance, beats, musik och videokonst. Effektduon Lur 
snidar fram liveloopad musik och bastanta beats ur skrot, 
elektronik och andra gedigna speldon. Med originellt kroppspel, 
klockspel och animerade projektioner suger Lur musten ur varje 
liten blygsam melodi.

Av & med: erik & Jonas

WorkshoP: liveloopa Med lUr 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ kl 15.30-16.30

En kreativ verkstad där du får träffa effektduon Lur och själv 
känna på deras skapandeprocess. Med enkla medel får du prova 
att experimentera fram ljud med kroppen och snickra beats ur 
små objekt. För dig som vill få inspiration och prova på något 
annorlunda! 

Av & med: erik & Jonas

seMinariuM: talkShow live: Ung kUltUr 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ 15.30-16.30 & 18.15-19.00

En soffa, en mötesplats, en scen, en nyfiken och en massa tankar, 
idéer och svar. Behrang Miri är en 23-årig kulturaktör som rör sig 
bland hip hopare och folkrörelser, filmare och politiker. Behrang 
Miri leder ett öppet samtal som handlar om ungas kraft, kompe-
tens och kultur och bjuder in dig till att vara med. 

Programledare: behrang Miri

seMinariuM:  
Speeddejting - Ung kUltUr - vad är det? 
Plats: lilla teatern • Tid: fre 23 MaJ 15.30-16.30 & 18.15-19.15

Vem är ung? Hur definieras ung kultur? Skiljer sig innehållet i 
scenkonst för unga från annan? Var får jag kontakt med dem 
som vet? Speeddejta aktörer från ungkultursfären! 

Ställ frågorna som du klurat på, eller utgå ifrån en fast 
frågeställning du blir erbjuden på plats. Utnyttja tillfället att få 
många synpunkter från olika perspektiv om ung kultur. Du får 
tillgång till var och en av dejtingpersonerna i tre minuter och de 
svarar helt utifrån sig själva, sin verksamhet och erfarenhet. En 
rolig och annorlunda form för BIBUs besökare att på en kort 
stund få bolla frågor, snappa upp nya tankar och idéer och sätta 
sig in i ungkultursfären. 

I panelen bla:   
anna tenfält - Plural, Coach för unga arrangörer , ellen 

teJle - Ungateaternätet, unga scenkonstutövare (ATR), alex-

ander salzberger – Skådespelare, Per Magnus söder 
- Verksamhetsutvecklare Folkets Hus Park (FHP)
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avSlUtande SaMtal
Plats: MeJeriet • Tid: lör 24 MaJ kl 14.00-15.30 

Vi sammanfattar, avrundar, avslutar och blickar framåt... Vad har hänt 
under biennalens fyra dagar? Vad tar vi med oss hem? Har det bara 
varit en “trevlig” festival eller har vi lyckats sätta igång en process? 

BiennalFeSt
Plats: MeJeriet • Tid: fre 23 MaJ kl 21.00 

Ett utmärkt tillfälle att slappna av och umgås med varandra mellan 
alla seminarier och föreställningar. Buffémat, bar, goda mingelmöj-
ligheter, livemusik av baskerey, underhållning, dans och en eller 
annan överraskning utlovas. Dörrarna öppnas kl 21.00. Festen 
kostar 220 kr för alla med biennalpass. Biljetter bokas på beställ-
ningstalongen eller köps i informationsdisken under biennalen. 

öVrIgt På Programmet

Unga tea-tiMe SaMtal
Plats: MeJeriet • Tid: tors 22 MaJ & fre 23 MaJ kl 17.30-18.30  

Under biennalen har ett antal ungdomar i uppdrag att besöka 
ett urval av bibu’s programpunkter. På eftermiddagarna kom-
mer de att berätta om sina reflekt  ioner; vad de tycker är bra, 
intressant, relevant och varför. 

SwediSh playwright caBaret
Plats: MeJeriet • Tid: ons 21 MaJ & tors 22 MaJ kl 21.00   

En dramatikerkabaré med amerikansk förebild. Möt dramatiker i full 
frihet på scen när de läser ur egna pjäser.  Snabbt, rappt, spännande...

invigning
Plats: stortorget • Tid: ons 21 MaJ kl 17.30-18.00 

På onsdagskvällen invigs bibu.se på Stortorget mitt i Lund. 
Högtidliga tal blandas med spektakulära upplevelser.

FrUkoStSaMtal 
Plats: MeJeriet • Tid: tors 22 MaJ & fre 23 MaJ kl 8.30-9.30  

Avspänt samtal utifrån en eller två av gårdagens föreställningar. Möt 
upphovsmän, artister m.fl. i samtal med någon som sett och tyckt.

new SwediSh playS  - Staged readingS 
Plats: lunds stadshall • Tid: tors 22 MaJ kl 9.30-12.00 

Iscensatta läsningar på engelska av utdrag ur några aktuella svenska 
pjäser för barn och ungdom. Dramatikerna presenteras inför varje 
del av läsningen och texterna finns tillgängliga på plats. Genomförs i 
samarbete med teaterhögskolan i MalMö.

Arrangör: sVensk teaterunion & sVenska iti

BarnteaterakadeMin - en preSentation
Plats: lunds stadshall • Tid: fre 23 MaJ kl 17.00-19.00 

Presentation av barnteaterakadeMin och deras metod för att 
ta fram ny spännande dramatik. Varvas med readings av nya pjäser.

aktioner på Stan
Plats: På stan • Tid: håll utkik efter tecken 

Barnens Underjordiska Scen BUS tar med sig drömmarna från 
sin underjord ut till den ”riktiga” vakna verkligheten för att söka 
kontakt med människobarnen. Ett ekipage, en BUSvagn med 
ambulerande lekekonst slår läger och gör en aktion – en levande 
installation som pågår och pågår….. De Underjordiska vill ur kaos 
och lek ORDna, skapa mening och BILDa grunden till en annan 
värld. Möten uppstår och vad som helst kan hända i ögonblicket. 
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sVenska assItej
Svenska ASSITEJ är en del av det internationella nätverket ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeu-
nesse) som består av mer än 80 medlemsländer världen över. 

Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för barn- och ungdomsteater. ASSITEJs medlemmar 
utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter 
och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar.

Genom ett intimt samarbete med ASSITEJ centra i de övriga nordiska länderna driver vi en rad samarbetsprojekt, utbyten av 
föreställningar, festivaler, workshops och seminarier.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk barn- och  ungdomsteater genom att arrangera utbyten, gästspel och 
förmedla kontakter. Vi  arbetar för att bibehålla svensk barn- och ungdomsteaters höga status, för ökat kvalitetsmedvetande och för 
att öka intresset för och kunskapen om barn- och ungdomsteater bland teatrar, utbildningar, arrangörer, massmedia, politiker och 
beslutsfattare. Vi vill också öppna möjligheter till ökad kunskap om internationell barn- och ungdomsteater samt sprida kunskap och 
information om svensk barnteater till andra länder.

Vill du komma i kontakt med Svenska ASSITEJ? Titta in på www.assitej.org.se.

teatercentrum
teatercentrum är de fria teatrarnas intresseorganisation. teatercentrum samlar en stor mängd grupper, konstellationer och indi-
vider som arbetar med fri teaterkonst. flertalet av dessa grupper har under många år stått i frontlinjen för barn- och ungdomst-
eatern, nått en stor publik runt om i landet och vunnit internationellt erkännande.

teatercentrum organiserar närmare 70 teatrar och konstellationer och fortsätter att växa. teatercentrum har regionala kontor 
i göteborg, Malmö, stockholm och umeå. teatercentrum har som mål att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av den 
fria teaterkonsten såväl nationellt som regionalt.

det är med glädje och stolthet som teatercentrum tillsammans med assitej presenterar den andra upplagan av scenkonstbien-
nalen för barn och unga. nu under namnet bibu.se och för första gången biennal i ordets rätta bemärkelse.

mer information om Teatercentrum finns på www.teatercentrum.se

31
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lundagruPPer Presenterar 
lund har två fria teatergrupper som båda framför allt producerar scenkonst för en ung publik. det känns självklart att ge dessa 
grupper en chans att visa upp sig under bibu.se och de har fått välja ut varsin föreställning som presenteras i biennalprogrammet.

som det vAr... - Månteatern
Plats: bredgatan • Tid: fred 23 MaJ kl 17.30 & kl 19.30 • Längd: ca 70 Minuter • Målgrupp: 11-15 år

tusen oCh en nAtt - 743:e nAtten - teater sagohuset
Plats: sagohuset • Tid: torsd 22 MaJ kl 13.00 & kl 17.00 • Längd: ca 45 Minuter • Målgrupp: från 6 år

En högaktuell nyskriven föreställning om mobbing och om styrkan att stå emot. Vi får lära känna eleverna 
Hanna och Niklas samt läraren Bertil, tre helt olika personligheter med en sak gemensamt. De är alla offer 
för mobbing. Behovet av att passa in, tillhöra en gemenskap, att vara cool, respekterad och omtyckt ställs 
mot den inre röst som säger att man borde ”göra det rätta” och stå för vem man är. Hur finner man modet 
att säga ifrån när någon far illa? Vad händer när vi väljer att blunda för det som sker runt omkring oss? 
Pjäsen uppmärksammar att vem som helst kan vara utsatt; liten som stor!

Sagans sultan Mamud har som vana att likt en verklig föregångare, Harun al-Rashid, vandra omkring förklädd 
i staden för att lära känna sitt folk. Kärleken till Naima tvingar honom att lära sig ett hantverk. Han väljer 
mattvävarens ädla konst. Ödet låter senare denna kunskap spela en avgörande roll när Mamuds liv är i fara! 
Teater Sagohuset låter några av Sjeherazades 1001 sagor bli ett färgsprakande teateräventyr där skådespe-
leri, dans, ljus, scenografi, musik och finurliga ljudillustrationer skapar en härlig helhetsupplevelse.

Sagorna vittnar om en tid då Bagdad var fredens stad där både män och kvinnor hade tillträde till offentliga 
ämbeten, där kunskapens hus samlade dåtidens lärde från hela den kända världen och vetenskapliga och 
litterära verk översattes till arabiska från sanskrit, persiska, kinesiska och grekiska.

Av hans-christian thulin Regi sVen s. holM På scen: Martin brandQVist, ola citron, Mats granath, lilleMor hJelM, tony 
lundgren & yVonne stenWall  Scenografi & kostym: carina lundgren carlestaM Musik: Mats granath & Martin brandQVist

Regi & dramaturgi: Margareta larson Scenografi & kostym: Marta cicionesi Ljusdesign & teknik: ilkka häikiö Musik & ljud: oscar hielM 
Koreografi: ryaM Jazairi Kostymmästare: anica cano På scen: åsa ahlander, oscar hielM, åsa hörling & Jonas karlströM

www.manteatern.se

www.sagohuset.nu

foto: ilka häikiö

foto: Peter Westrup
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Välkommen tIll lund!
en stad som präglas av universitetet, domkyrkan och ett par museer eller en stad som präglas av unga människor, kreativitet, 
nyskapande, nyfikenhet och kaxighet? bilden av lund varierar och svaret på frågan blir både och. det händer allt mer i lund och 
den tidigare prägeln av självtillräcklighet har allt mer mjukats upp och ifrågasatts. 

beslutet att lund ska vara med och kandidera som europas kulturhuvudstad är i mycket 
motorn i den förändrade attityden, även om mycket kvarstår att göra. Men vilken utmaning 
för en stad som inte tyckt sig behöva nya impulser eller som redan tyckt sig ha tillräckligt 
av dem. någonting som kan stärka nätverk av olika slag och som höjer den kulturella ribban 
flera pinnhål mot europeiska höjder, oberoende av om lund blir kulturhuvudstad eller inte.

bibu är ett led i det arbetet och staden lund blir förhoppningsvis ett passande, nära 
scenrum, mötesplats och manifestation av vad svensk scenkonst för barn och unga kan 
presentera år 2008.

lItteralund - BokFestIVal För Barn och unga
LitteraLund startade 2005 och är idag Sveriges största bokfestival för barn och unga. Festivalen är ett årligen återkommande arrange-
mang uppbyggt av fyra sammanhängande delar:

• Skolprogram under en veckas tid för elever i Lunds kommun (1900 elever 2007) 
• Konferens om barn- och ungdomslitteratur på nationell och internationell nivå (450 deltagare 2007) 
• Offentligt program för unga (1400 besök 2007) 
• Offentligt program för barn (2450 besök 2007)

År 2007 bestod LitteraLund av sammanlagt 120 programpunkter, som antingen var gratis eller kraftigt subventionerade. Festivalen 
vill vara tillgänglig med olika ingångar till barn- och ungdomslitteratur och samtidigt även verka för att höja dess status i samhället. I 
enlighet med Lunds kulturpolitiska strategi arbetar LitteraLund gränsöverskridande mellan olika konstformer, mellan det populära och 
det exklusiva och mellan upplevelse och skapande. Kultur Lund på Kultur & Fritidsförvaltningen i Lunds kommun är huvudarrangör 
och festivalen är en del i arbetet för Lund som Europeisk kulturhuvudstad 2014.

2008 går LitteraLund av stapeln 20-25 oktober. Varmt välkomna!  
För mer information se: www.litteralund.se, eller skicka ett mail till infolitteralund@lund.se. 
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PraktIsk InFormatIon
här hittuar du information om hur du bokar ditt biennalpass och lite annat smått och gott som kan vara av intresse.  
håll även ögonen på vår hemsida www.bibu.se för eventuell tillkommande information.

• BiennalpaSS - BekräFtelSe
När vi kontrollerat din bokning skickar vi ut en bekräftelse på 
din bokning. Är någon programpunkt fullbokad kommer vi i 
möjligaste mån att erbjuda alternativa biljetter.

• regiStrering
Registrering och utlämning av biennalpass med tillhörande biljet-
ter sker vid biennalens informationsdisk på Mejeriet. 

Disken kommer att vara bemannad mellan 8.30-20.00 ons-

dag-fredag samt mellan 9.00 och 16.00 På lördag.

• löSa Biljetter
Lösa biljetter till de enskilda programpunkterna säljs på Biljett-
byrån, Lunds Stadshall, 046-13 14 15 och på Kulturcentralen, 
Malmö, 040-10 30 20, www.kulturcentralen.nu. Biljetterna 
släpps till försäljning den 2 maj

• SkolBiljetter
Det är möjligt att köpa skolbiljetter till alla föreställningar under 
biennalen. Kontakta biennalkansliet på telefon 046-35 73 06 för 
mer information

• BiennalcaFé
Under hela biennalen kommer Mejeriets café att fungera som 
en naturlig  träffpunkt. Där erbjuds lunch, diverse smårätter, 
kaffe och allehanda dryckmöjligheter. 

• BiennalpaSS
Det enklaste sättet att ta del av biennalens olika programpunk-
ter är att köpa ett biennalpass. Passet finns för 1, 2 eller 4 dagar 
och ger fri entré till biennalens alla programpunkter, fritt re-
sande med biennalbussarna till Malmö och inom Lund, möjlighet 
att närvara på biennalfesten, rabatter på och erbjudande från 
restauranger och caféer, deltagarmaterial med mera. 

• BiennalpaSS - priS
1 dagspass 400:- 
2 dagarspass 750:- 
4-dagarspass 1.200:-

• BiennalpaSS - Bokning och Betalning
Observera att ni måste boka plats på de föreställningar, semi-
narier och andra programpunkter ni vill delta på även om ni har 
biennalpass.  Använd talongen längst bak i programkatalogen 
eller gå in på vår hemsida www.bibu.se.

Sista dag att boka biennalpass med förtur till de olika pro-
grampunkterna är den 30 april. Biljetter till de olika program-
punkterna expedieras i den ordning bokningen kommer in. 
Eftersom det endast finns ett begränsat antal platser till de olika 
programpunkterna reserverar vi oss för att vissa programpunk-
ter kan bli fullbokade. 

Betalning av biennalpass sker mot faktura. 
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• BUSSar
Speciella biennalbussar anordnas till de föreställningar som 
ligger i Malmö och till föreställningarna på Olympen i Lund. 
Bussarna till Malmö avgår från Mejeriet 40 minuter innan 
respektive föreställning startar och går tillbaka till Lund direkt 
efter föreställningen. Bussarna till Olympen avgår från Mejeriet 
15 minuter innan respektive föreställning startar och går tillbaka 
direkt efter föreställningen.

• Boende
Vi har bokat rum på ett antal olika hotell i Lund speciellt för er 
som vill besöka biennalen. På vår hemsida finns mer information 
om vilka hotell det rör sig, priser samt hur ni bokar.

För tips om andra övernattningsmöjligheter hänvisar vi till Lunds 
Turistbyrå, Tel: 046-35 50 40, E-post: turistbyran@lund.se

• kanSli
Biennalens kansli ligger på Kungsgatan 4 i Lund.  
Postadress: Bibu.se, c/o, Kultur Lund, Box 41, 221 00 Lund.  
Tel 046-35 73 06. Hemsida: www.bibu.se. E-post: info@bibu.se

• perSonal
Biennalchef: Pia Paglialunga 
Marknadsföring & information: Robert Karlsson 
Teknisk samordning: Thomas Dotzler & Imre Zsibrik 
Projektkoordinator: Lotta Kristiansson 
Projektassistent: Samuel Ek

E-post: förnamn@bibu.se

• BidragSgivare
Bibu.se genomförs med stöd från Lunds Kommun, Lund 2014, 
Kultur Skåne, Statens kulturråd, Sparbanken Finn Framtids-
stiftelse, Stiftelsen Framtidens Kultur, Svenska Institutet samt 
Kungliga Nederländska Ambassaden.

• tack till
ett stor tack till alla bidragsgivare och samarbetspartners. 

ett sPeciellt tack till Barbro Stigsdotter Möller och all personal 
på Kultur Lund, Anneli Einarsson, Bengt Persson, Dansstationen, Er-
land Ståhlberg, Eva Andersson, Eva Harkell, Eva Omagbemi, Franco 
Paglialunga, Gun Dymling Faxheden, Hipp / Malmö Stadsteater, 
Jesper Larsson, Kent Sjöström, Kersti Björkman, Kulturmejeriet, 
Lars Dahlqvist, Lars Eidevall, Lena Gustafsson, Lena Påhlman, Leni 
Arenskogh, Lidia Wos, Lilla Teatern, Lisa Hugoson, LitteraLund, 
Lotta Brillioth Biörnstad, Madeleine Nilsson, Maria Jacobsson, Mats 
Janér, Matti Kortelainen, Patrik Wipp, Per Dahlbeck, Petra Brylander, 
Samuel Ek, Signe Landin, Skånes Dansteater, Skånes Teaterförening, 
Sylvia Carlsdotter, Tove Fryklund, Åsa Söderberg m.fl.

 Kultur Lund
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scener & andra lokaler
lund är en relativt liten stad till ytan och de flesta lokaler som används under bibu.se ligger inom gångavstånd. Från centrala lund 
(där stadshallen, stadsteatern, lilla teatern och bredgatan ligger) tar det cirka 10-15 minuter att gå till Mejeriet och till teater 
sagohuset. till bollhuset går man på cirka 20 minuter, både från Mejeriet och från centrala lund. olympen ligger lite längre bort 
så till de föreställningar som ligger där har vi anordnat speciella biennalbussar som avgår från Mejeriet. 

Mejeriet
stora södergatan 64 - Biennalens centrum med 

informationsdisk, biennalcafé, biennalpub mm. Här är även delar 
av seminarieprogrammet förlagt. Biennalbussarna till Olympen 
och Hipp avgår härifrån. 

teater SagohUSet
reVingegatan 8 - Teater Sagohusets egen hemvist i 

Lund. En mysig och intim liten åttakantig teaterlokal. 

lUndS StadShall
stortorget - I stadshallen finns stora och små sam-

lingslokaler där vi har placerat flera av biennalens seminarier. 
Här finns även Biljettbyrån där man kan köpa lösa biljetter till de 
enskilda programpunkterna. 

lilla teatern
stortorget 1 - En fin liten teater som till vardags framför 

allt används av Lunds olika amatörteatergrupper. 

lUndS StadSteater - FolketS hUS
kiliansgatan 13 - Biennalens största scen med plats för 

450 personer. Fungerar normalt som gästspelsscen. I Folkets 
Hus finns det bl a en dansstudio där workshopen Gaga for 
People äger rum.

Bredgatan
bredgatan 3 - Lunds Broadway. Ny och fräsch teater mitt 

i stan som framför allt fungerar som hemmascen för Månteatern. 

BollhUSet
fasanVägen 2 - Idrottshus med flera olika hallar där en 

av dem kommer att användas som teater under biennalen. 

väSterkyrkan
VäVaregatan 21 - Kyrka på Väster i Lund där Tasterday 

med Share Music äger rum

olyMpen
tunaVägen - Lokal som bland annat används för stora 

konserter och shower. Under bibu delar vi av lokalen och bygger 
två mindre scener. Olympen ligger en bit norr om centrala Lund 
och under biennalen går det speciella biennalbussar dit. Bussarna 
avgår från Mejeriet 15 minuter innan respektive föreställning.

hipp
kalendegatan 12, MalMö - Malmö Stadsteaters stora 

scen. Ursprungligen en cirkusbyggnad  som är ombyggd till en 
pampig teaterlokal mitt i centrala Malmö. Till föreställningarna 
som spelas där under bibu går det speciella biennalbussar. Bussar-
na avgår från Mejeriet 40 minuter innan respektive föreställning.
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dag För dag

onSdag 21 Maj
10.00-10.35 Dollans Dagis Sagohuset Sid 7
10.00-10.40 Du ma være en ængel Hans Christian Stadsteatern Sid 8

10.00-10.50 Überaschung Bredgatan Sid 17

10.00-10.50 Vi som fortfarande lever Olympen 1 Sid 18
10.00-11.00 Gasellpojken Bollhuset Sid 9
11.30-12.10 Du ma være en ængel Hans Christian Stadsteatern Sid 8
11.30-12.20 Drömström och Rundlund Olympen 1 Sid 8
11.30-12.45 Svårast är det med dom värdelösa Bollhuset Sid 16
13.00-13.35 Dollans Dagis Sagohuset Sid 7
13.00-13.50 Pepparkakeland Lilla Teatern Sid 13
13.00-14.30 Mötet i fokus Stadshallen Sid 26
13.00-14.45 Fantasi är grunden för empati Stadshallen Sid 22
13.00-17.00 Länkar kultur & skola 1 Mejeriet Sid 20
13.30-14.30 Gasellpojken Bollhuset Sid 9
14.00-14.50 Drömström och Rundlund Olympen 1 Sid 8
15.00-16.15 Svårast är det med dom värdelösa Bollhuset Sid 16
15.00-16.45 På knä för publiken Stadshallen Sid 25
15.00-17.00 Att sätta ord på det man upplevt Lilla Teatern Sid 26
16.00-16.55 Portiernia Hipp/Malmö 2 Sid 13
17.30-18.00 Invigning Stortorget Sid 30
18.00-18.50 Überaschung Bredgatan Sid 17
19.00-19.50 Pepparkakeland Lilla Teatern Sid 13
19.00-19.55 Portiernia Hipp/Malmö 2 Sid 13
19.00-20.30 Länkar kultur & skola 2 Mejeriet Sid 20
21.00-21.40 Du ma være en ængel Hans Christian Stadsteatern Sid 8
21.00- Playwright Cabaret Mejeriet Sid 30

torSdag 22 Maj
8.30-9.30 Frukostsamtal Mejeriet Sid 30
9.30-12.00 Swedish Plays - Staged Readings Stadshallen Sid 30

10.00-10.35 I skuggans land Bollhuset Sid 10

10.00-10.35 Livet och döden och alltihop Lilla Teatern Sid 12
10.00-10.40 Du ma være en ængel Hans Christian Stadsteatern Sid 8
10.00-11.30 Funktionshinder eller -tillgång Stadshallen Sid 26
10.00-11.30 Någon har bestämt att du ska vara människa Mejeriet Sid 24
10.00-11.30 Sponsring + Barnkultur = Sant? Stadshallen Sid 21
11.30-12.15 Tre farbröder som inte ville dö Bollhuset Sid 17
13.00-13.35 I skuggans land Bollhuset Sid 10
13.00-13.35 Livet och döden och alltihop Lilla Teatern Sid 12
13.00-13.45 Tusen och en natt Sagohuset Sid 32
13.00-13.55 Slagmark Olympen 1 Sid 16
13.00-14.30 Gränslöst Stadshallen Sid 25
13.00-14.30 Leken som rum för livet Stadshallen Sid 22
13.00-14.30 Residens - nödlösning eller lyckokast Stadshallen Sid 26
13.00-14.30 We have a dream... Mejeriet Sid 24
15.00-15.35 Livet och döden och alltihop Lilla Teatern Sid 12
15.00-15.45 Tre farbröder som inte ville dö Bollhuset Sid 17
15.00-16.25 Bröderna Grimm - sagor för barn Olympen 1 Sid 6
15.00-16.45 Bruksteater - Vad fan é de? Mejeriet Sid 27
15.00-17.00 Läroplanen som möjliggörare Mejeriet Sid 21
17.00-17.45 Tusen och en natt Sagohuset Sid 32
17.00-17.55 Slagmark Olympen 1 Sid 16
17.30-18.30 Unga Tea Time-samtal Mejeriet Sid 30
18.30-19.55 Bröderna Grimm - sagor för barn Olympen 1 Sid 6
19.00-20.10 Korri Pirri Bollhuset Sid 11
20.00-20.50 Sailor & Pekka Lilla Teatern Sid 15
21.00-21.55 Midwinterdagdroom Stadsteatern Sid 12
21.00- Playwright Cabaret Mejeriet Sid 30

FärgFörklaring
Föreställning Seminarium/föreläsning/presentation
Workshop Reading/samtal/övrig programpunkt

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Håll gärna ett öga på 
vår hemsida www.bibu.se där alla eventuella ändringar publiceras. 
Där kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev.
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Fredag 23 Maj
8.30-9.30 Frukostsamtal Mejeriet Sid 30
10.00-10.35 Gadusch! Bollhuset Sid 9
10.00-10.50 Sailor & Pekka Lilla Teatern Sid 15
10.00-10.55 Midwinterdagdroom Stadsteatern Sid 12
10.00-11.30 Musik - Dramatik Stadshallen Sid 23
10.00-11.30 Panik panik kom inte hit! Mejeriet Sid 21
10.00-12.00 Kulturutredningen - lägesrapport Stadshallen Sid 19
10.00-12.00 Ungas egna texter Mejeriet Sid 27
10.00-16.00 Tasterday - Share Music Västerkyrkan Sid 27
11.00-11.45 Sag(o)likt sa bröderna Grimm Sagohuset Sid 15
11.00-12.10 Korri Pirri Bredgatan Sid 11
11.30-12.10 ID-handlingar Bollhuset Sid 10
13.00-13.35 Gadusch! Bollhuset Sid 9
13.00-13.45 Sag(o)likt sa bröderna Grimm Sagohuset Sid 15
13.00-14.30 Skådespelaren i handling Stadshallen Sid 23
13.00-16.00 Brott och Straff på Backa Teater Mejeriet Sid 25
14.00-15.10 Medeas barn Olympen 1 Sid 19
14.30-15.30 Måsarna skrattar sig hesa Lilla Teatern Sid 28
15.00-15.40 ID-handlingar Bollhuset Sid 10
15.00-16.45 Skapande skola - en SWOT-analys Stadshallen Sid 21
15.30-16.30 Liveloopa med Lur Lilla Teatern Sid 29
15.30-16.30 Talkshow live: Ung kultur Lilla Teatern Sid 29
15.30-16.30 Ungkultur - vad är det? Lilla Teatern Sid 29
15.30-17.00 Att spela barn Sagohuset Sid 23
16.00-17.30 Scenkonsthögskolorna & publiken Mejeriet Sid 25
16.45-18.15 Var god tag plats! Lilla Teatern Sid 28
17.00-18.30 Trender, traditioner och visioner Stadshallen Sid 24
17.00-19.00 Barnteaterakademin - en presentation Stadshallen Sid 30
17.30-18.30 UngaTea Time-samtal Mejeriet Sid 30
17.30-18.40 Som det var... Bredgatan Sid 32
18.15-19.00 Talkshow live: Ung kultur Lilla Teatern Sid 29
18.15-19.15 Ungkultur - vad är det? Lilla Teatern Sid 29
19.00-20.00 Coraline Olympen 1 Sid 7
19.00-20.00 Lur live på scen Lilla Teatern Sid 29
19.00-21.00 Best of... Stadsteatern Sid 5
19.30-20.40 Som det var... Bredgatan Sid 32
21.00- Biennalfest Mejeriet Sid 30

lördag 24 Maj
10.00-11.30 Vad kan man tala med barn om? Mejeriet Sid 22
11.00-11.40 RÄDDisor Lilla Teatern Sid 14
11.00-12.00 Coraline Olympen 1 Sid 7

12.00-13.30 Kamuyot - en fallstudie Mejeriet Sid 24

12.00-13.30 Barnhjärna hela livet Mejeriet Sid 22
13.00-14.10 Armida = Grymt Snygg Bredgatan Sid 5
13.00-14.10 Inget växer förutom Stig (och Molly) Stadsteatern Sid 19
14.00-14.40 RÄDDisor Lilla Teatern Sid 14
14.00-14.50 Blah Blah Blah Olympen 1 Sid 6
14.00-15.30 Avslutande samtal Mejeriet Sid 30
16.00-16.50 Blah Blah Blah Olympen 1 Sid 6
16.00-17.00 Gaga for people Folkets hus Sid 23
18.00-18.50 Rwanda my hope Stadsteatern Sid 14
19.30-20.20 Kamuyot Bollhuset Sid 11
19.30-20.40 Armida = Grymt snygg Bredgatan Sid 5

Biljetter
Det enklaste sättet att ta del av alla programpunkter under 
bibu.se är att köpa ett biennalpass för 1, 2 eller 4 dagar. Använd 
talongen på omslaget eller gå in på www.bibu.se för att boka 
ditt pass och plats på de programpunkter du önskar delta på.

Enstaka biljetter till de enskilda föreställningarna kostar mellan 
80 och 120 kr. Dessa biljetter släpps till försäljning den 2 maj 
på Biljettbyrån i Lund 046-13 14 15 och på Kulturcentralen i 
Malmö 040-10 30 20, www.kulturcentralen.nu. Där kom-
mer det även att vara möjligt att köpa biljetter till seminarier, 
föreläsningar och övriga programpunkterna under biennalen.

Fotnoter
1. Observera att bussarna till föreställningarna på Olympen 
avgår från Mejeriet 15 minuter innan föreställningen börjar.

2. Observera att bussarna till föreställningarna på Hipp/Malmö 
avgår från Mejeriet 40 minuter innan föreställningen börjar.



bibu.se
c/o kultur lund, box 41, 221 00 lund
046-35 73 06 • info@bibu.se • www.bibu.se



BeställnIngstalong BIennalPass
använd den här talongen för att boka ditt biennalpass för 1, 2 eller 4 dagar. glöm inte att kryssa för de föreställningar, seminarier och andra 
programpunkter du vill gå på. Vi behandlar bokningarna i den ordning vi får dem och reserverar oss för att vissa programpunkter kan bli 
fulltecknade. skicka talongen till bibu.se, c/o kultur lund, box 41, 221 00 lund. du kan även fylla i talongen på vår hemsida www.bibu.se. Vi 
vill ha din bokning senast 30 april. obs! denna talong kan endast användas för att boka biljetter i samband med beställning av biennalpass. för 
bokning av lösa biljetter hänvisar vi till biljettbyrån i lund, 046 15 14 13 eller kulturcentralen i Malmö, 040-10 30 20, www.kulturcentralen.nu. 
dessa biljetter släpps till försäljning 2 maj.

jag vill Boka Följande:
(Obs! Biennalpassen är personliga och vi behöver ha en beställning per person)

 4-dagarspass à 1200 kr 2-dagarspass à 750 kr 1-dagspass à 400 kr Jag är student (20% rabatt på biennalpass)

21/5 22/5 23/5 24/5 Ringa in de dagar du vill att passet skall gälla.

 Biennalfest fred 23/5 kl 21.00 à 220 kr

adreSSUppgiFter

Namn: Yrke/titel:

Arbetsplats/organisation:

Adress:

Faktureringsadress:

Telefon: E-post:

Länsteatrarna i Sverige:  Kod:

Medlem i Teatercentrum: TC-kod:



onSdag 21 Maj
10.00-10.35 Dollans Dagis
10.00-10.40 Du ma være en ængel Hans Chr.

10.00-10.50 Überaschung

10.00-10.50 Vi som fortfarande lever
10.00-11.00 Gasellpojken
11.30-12.10 Du ma være en ængel Hans Chr.
11.30-12.20 Drömström och Rundlund
11.30-12.45 Svårast är det med dom värdelösa
13.00-13.35 Dollans Dagis
13.00-13.50 Pepparkakeland
13.00-14.30 Mötet i fokus
13.00-14.45 Fantasi är grunden för empati
13.00-17.00 Länkar kultur & skola 1
13.30-14.30 Gasellpojken
14.00-14.50 Drömström och Rundlund
15.00-16.15 Svårast är det med dom värdelösa
15.00-16.45 På knä för publiken
15.00-17.00 Att sätta ord på det man upplevt
16.00-16.55 Portiernia
17.30-18.00 Invigning
18.00-18.50 Überaschung
19.00-20.20 Pepparkakeland
19.00-19.55 Portiernia
19.00-20.30 Länkar kultur & skola 2
21.00-21.40 Du ma være en ængel Hans Chr.
21.00- Playwright Cabaret

torSdag 22 Maj
8.30-9.30 Frukostsamtal
9.30-12.00 Swedish Plays - Staged Readings
10.00-10.35 I skuggans land
10.00-10.35 Livet och döden och alltihop
10.00-10.40 Du ma være en ængel Hans Chr.
10.00-11.30 Funktionshinder eller - tillgång
10.00-11.30 Någon har bestämt att du ska vara människa

10.00-11.30 Sponsring + Barnkultur = Sant?
11.30-12.15 Tre farbröder som inte ville dö

13.00-13.35 I skuggans land
13.00-13.35 Livet och döden och alltihop
13.00-13.45 Tusen och en natt
13.00-13.55 Slagmark
13.00-14.30 Gränslöst
13.00-14.30 Leken som rum för livet
13.00-14.30 Residens - nödlösning eller lyckokast 
13.00-14.30 We have a dream...
15.00-15.35 Livet och döden och alltihop
15.00-15.45 Tre farbröder som inte ville dö
15.00-16.25 Bröderna Grimm - sagor för barn
15.00-16.45 Bruksteater - Vad fan é de?
15.00-17.00 Läroplanen som möjliggörare
17.00-17.45 Tusen och en natt
17.00-17.55 Slagmark
17.30-18.30 Unga Tea Time-samtal
18.30-19.55 Bröderna Grimm - sagor för barn
19.00-20.10 Korri Pirri
20.00-20.50 Sailor & Pekka
21.00-21.55 Midwinterdagdroom
21.00- Playwright Cabaret

Fredag 23 Maj
8.30-9.30 Frukostsamtal
10.00-10.35 Gadusch!
10.00-10.50 Sailor & Pekka
10.00-10.55 Midwinterdagdroom
10.00-11.30 Musik - Dramatik
10.00-11.30 Panik panik kom inte hit!
10.00-12.00 Kulturutredningen - lägesrapport
10.00-12.00 Ungas egna texter
10.00-16.00 Tasterday - Share Music
11.00-11.45 Sag(o)likt sa bröderna Grimm
11.00-12.10 Korri Pirri
11.30-12.10 ID-handlingar
13.00-13.35 Gadusch!
13.00-13.45 Sag(o)likt sa Bröderna Grimm
13.00-14.30 Skådespelaren i handling
13.00-16.00 Brott och Straff på Backa Teater

14.00-15.10 Medeas barn
14.30-15.30 Måsarna skrattar sig hesa
15.00-15.40 ID-handlingar
15.00-16.45 Skapande skola - en SWOT-analys
15.30-16.30 Liveloopa med Lur
15.30-16.30 Talkshow live: Ung kultur
15.30-16.30 Ungkultur - vad är det?
15.30-17.00 Att spela barn
16.00-17.30 Scenkonsthögskolorna & publiken
16.45-18.15 Var god tag plats!
17.00-18.30 Trender, traditioner och visioner
17.00-19.00 Barnteaterakademin - en presentation

17.30-18.30 Unga Tea Time-samtal
17.30-18.40 Som det var...
18.15-19.00 Talkshow live: Ung kultur
18.15-19.15 Ungkultur - vad är det?
19.00-20.00 Coraline
19.00-20.00 Lur live på scen
19.00-21.00 Best of...
19.30-20.40 Som det var...
21.00- Biennalfest

lördag 24 Maj
10.00-11.30 Vad kan man tala med barn om?
11.00-11.45 RÄDDisor
11.00-12.00 Coraline

12.00-13.30 Kamuyot - en fallstudie

12.00-13.30 Barnhjärna hela livet
13.00-14.10 Armida = Grymt Snygg
13.00-14.10 Inget växer förutom Stig (och Molly)
14.00-14.45 RÄDDisor
14.00-14.50 Blah Blah Blah
14.00-15.30 Avslutande samtal
16.00-16.50 Blah blah blah
16.00-17.00 Gaga for people
18.00-18.50 Rwanda my hope
19.30-20.20 Kamuyot
19.30-20.40 Armida = Grymt snygg


