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Initiativet till bibu.se har tagits av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ och dessa båda organisationer äger Bibu AB
bibu.se arrangeras med stöd av bland andra Lunds Kommun, Kultur Skåne, Statens kulturråd, Nordisk Kulturfond, 

Svenska Institutet, Norsk Utenriksdepartementet, Kgl Dansk Ambassade och Letterstedtska föreningen.
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Välkom
m

en till Lund

Välkommen tIll lund!
när Jag börJade arbeta som kulturråd på Sveriges am-

bassad i Vilnius 2005 hade jag med mig uppdraget att arbeta 
långsiktigt. Min tolkning av detta uppdrag blev att fokusera på 

kultur för barn och unga, både egen kreativitet och rätten att ta del av 
ett professionellt kulturutbud. Att som vuxen ge barn och unga verktyg 
som öppnar vägar till kultur, konst, kreativitet och kritiskt tänkande är 
för mig att lägga grundstenar i samhällsbygget. Det är det som gör att 
goda krafter kan vinna slaget om demokratin, om och om igen. 

Vilken glädje då, att som nybliven kulturchef i Lund möta en så seriös 
satsning på just barn och ungdomskultur! När bibu.se nu fyller staden 
med föreställningar, seminarier och diskussioner för tredje gången,  
med en blandning av uttryck, med svenskt och internationellt, ja, då 
hoppas jag att resten av vardagen kan vänta några dagar. Då vill jag  
vara med och vara barnsligt glad – och vuxet stolt – åt att bibu.se är 
ett av Lunds vidöppnaste fönster mot världen och framtiden. 

torsten schenlaer, kulturchef, lund
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Jag häpnar... Imponeras och satsar
häpnar öVer utbudets omfattnIng; omöjligt att helt överblicka all professionell scenkonst för ung publik! 
Inte ens i Sverige, inte i Norden, ännu mindre i Europa och allra minst i övriga världen. Utbudet är spän-
nande, mångfasetterat, allvarligt och kul! Vi har haft runt 300 föreställningar på en lista över vad som borde 
ses. Av allt det som vår föreställningsjury har sett har de plockat fram godbitar som vi har den stora glädjen 
att erbjuda er på årets festival. 

Imponeras av det engagemang och den vilja till samverkan som vi ständigt möter. Bland alla er som på 
något sätt arbetar med att ge uppväxande människor del av professionell konst finns många som bidrar till 
bibu.se. Ni som kommer hit med era föreställningar. Ni som arrangerar workshops, seminarier m.m. inom 
festivalen. Ni som deltar i öppna programråd. Ni som generöst bollar idéer med oss, som löser omöjliga 
problem tillsammans med oss och lånar oss utrustning. Ni som skapar fantastisk scenkonst och ni som ser 
till att många barn får del av den. Biennalen är inte ”vår” utan ett brett samverkansprojekt! 

Vi satsar fullt ut på att förvalta förtroendet och vet att grunden till ett bra bibu.se 2010 är alla de projekt, 
uppsättningar och idéer som finns runt om i hela landet och utanför. Vi i teamet som jobbar fram festivalen 
vet att det därför bara kan bli BRA! Späckat med spännande medverkande, ett brett föreställningsutbud 
och vitala samtal. Det blir nordiskt, möten med andra delar av världen, delaktighetsdiskussioner och läckra 
svenska föreställningar. Dans, dockor, dramatik. Överraskande och gediget. Från improviserat till minutiöst.

Och jag är full av förväntan!

Jag ser fram emot att Ni kommer hit. Ser fram emot att hinna se (åtminstone ett par) föreställningar (det är 
fullt upp att biennalchefa). …fram emot samtalen, föreläsningarna och festen. Och emot att vi ska granska 
vad vi håller på med, inspireras av magiska ögonblick, möta nya idéer och människor.

Så håll tillgodo! Vi tänker bjuda på skratt, skräck och aha-upplevelser, för alla som vågar…

pIa paglIalunga, bIennalchef

Välkom
m

en!
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FöreställnIngsurVal
Inför årets bIennal valde bibu:s styrelse att tillsätta en fristående 
jury, med uppdraget att från scenkonstområdets hela fält ”välja 
föreställningar utifrån konstnärliga och utvecklingsmässigt intres-
santa perspektiv”. 

Våren 2009 utsågs därför en mångkompetent jury* bestående 
av farnaz arbabI, lena frIdell, kaJsa gIertz, nIclas malmcrona 
och fredrIk pålsson. Efter sommaren kompletterades juryn med 
malIn palmqVIst. Gruppen enades om att plocka fram ett urval 
som visar på en rikedom av uttryck, omfattar kontraster och där 
varje föreställning har intressanta aspekter. Av dessa guldkorn har 
juryn komponerat en spännande helhet. 

Biennalstyrelsen hoppas att modellen med en självständig jury ska 
bidra till att varje biennal får en egen profil med ett varierat och 

Föreställningsurval

spännande utbud. I år är det den här juryn som bjuder alla  
biennalbesökare på sina val och reflektioner. 

I programmet är de juryvalda föreställningarna uppdelade i tre  
avdelningar: de svenska under rubriken ”Juryns val”, nordiska 
under ”Norden i fokus” - glädjande nog med föreställningar från 
samtliga nordiska länder - samt ”Internationella gästspel”. 

Utöver juryns urval har bibu.se fått möjlighet att visa upp två 
spännande exempel på samverkan över nationsgränser samt valt 
att ge plats för stadens egna aktörer och för elevproduktioner 
från scenkonsthögskolorna.

* En närmare presentation av jurymedlemmarna finns på www.bibu.se

VI presenterar stolt BIBu.se 2010 - natIonell scenkonstbIennal för barn och unga

tack alla!

För tredje gången har vi nu äran att presentera ett mycket intressant urval av svensk, nordisk och internationell scenkonst för barn och 
unga. Förutom det, erbjuder vi en mötesplats för debatter, seminarier, samtal och nya möten. Vi kan, under bibu:s fyra dagar, givetvis 
bara visa upp en bråkdel av alla de föreställningar som produceras för barn och unga. Låt därför också årets utbud inspirera er att gå ut i 
världen och se så mycket som möjligt av all den scenkonst som inte rymts inom ramen för bibu.se 2010. 

Tack till alla er som möjliggör att vi kan lyfta fram scenkonsten för barn och unga – konstnärligt verksamma, juryn, anslagsgivare, volontä-
rer, organisationer, sympatisörer för att nämna några. Tack också till pIa paglIalunga och hennes team för ett enträget engagemang och 
styrka att ro hela skutan i land.

Med stolthet presenterar vi årets program. Vi ses i Lund!

bIennalstyrelsen genom IngrId kyrö, ordförande
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Juryns val

Valda FöreställnIngar
Sid 7  ...................................................................... 4018 dagar • Backa Teater

Sid 8  ..............................................................................................  ab3 • NorrDans

SId 8  ..................................................................  ah hallo bebIs • Minna Krook

Sid 9  ....................................................................... allt man VIll • Zebra Dans

Sid 9  ................................................................ barfotaupproret • TurTeatern

Sid 10  ........................................  en natt I februarI • Giron Sámi Teáhter

Sid 10  ..........  en är Ilsken, en är rädd, en gör allt för att blI sedd

• Riksteatern

Sid 11  ........... förödelsedagsbarnet • Jämtlands läns teater/Riksteatern

Sid 11  ....... lIlla babyns hemlIga lIV • Byteatern Kalmar Läns Teater

Sid 12  ................................................. lImpan eller lampan • Alice Kollektiv

Sid 12  .................... made In sweden • Dansstationens Turnékompani

Sid 13  ........................................................... nIls - resan mot norr • Teateri

4018 dagar
backa teater

en föreställnIng om hur det är att Vara elVa år. Bästa bästisen, glömda läxor och gömt hat. Älsklingsdjur, älsklingslåt och 
älsklingssak. Värsta fienden, första kyssen och tusen grejer till. Du får veta allt, för nu fyller skådespelarna elva år igen. 

Och vi lovar - allt är på riktigt

Juryns motivering: Ensemblens minnesbilder från sex decennier och den elvaåriga publikens aktuella erfarenheter möts 
i en öppen föreställning där allt kan hända. En föreställning som konsekvent fasthåller elvaåringens perspektiv. En hisnande 

tidsresa som skapar en djup och lustfylld kontakt.

Av & med: marIa hedborg, rolf holmgren, gunIlla Johansson, rasmus lIndgren, ylVa olaIson, laurence 
plumrIdge, ulf rönnerstrand & lars VärInger • Regi: Johanna larsson • Dramaturg: stefan åkesson • 
Scenografisupport: ulla kassIus

Föreställningens längd: cIrka 80 mInuter • Målgrupp: 11 år

 

5 maj kl 11.15 
6 maj kl 11.15 

Stadshallen

Sid 13  ............................................................... stIrraren - en kärlekshIstorIa  
• Teatr Weimar/Unga Dramaten

Sid 14   hIstorIen om en mor • ZeBU (Corona La Balance) (Danmark)

Sid 14  ..................................................  mIg dIg os • Åben Dans (Danmark)

Sid 15  ...................  opsang • Mungo Park/Bakgårdsteatret (Danmark)

Sid 15  ........................................... mIkä, mIkä, kuorIutuu?/hatchIng day 
• Teatteri Sudenenne (Finland)

Sid 16  ................... sIndrI sIlfurfIskur • Islands Nationalteater (Island)

Sid 16  ..........................  my long Journey home (del 1) • NIE (Norge)

Sid 17  ............................... past half remembered (del 2) • NIE (Norge)

Sid 17  ........................... end of eVerythIng eVer (del 3) • NIE (Norge)

Sid 18  ...  Il gIardIno dIpInto (the paInted garden) • TPO (Italien)

Sid 18  ................................... storIa dI una famIglIa (story of a famIly) 
• Compagnia Rodisio (Italien)
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ah hallo BeBIs  
mInna krook

en mysIg föreställnIng för alla mellan 6 och 18 månader och medföljande vuxna. En värld av dans, glada färger och spännande ljud. 
Dansarna spelar på vatten, dansar på mjuka täcken, sjunger och gör musik med tandborstar.

Juryns motivering: En föreställning som påminner om att scenkonst för bebisar också alltid måste riktas till bebisarnas medföljare. 
I en trygg och följsam miljö får även föräldrarna sin utsatta situation bekräftad. Föreställningen bjuder på en 

upplevelse då barn och vuxna för en stund kan andas tillsammans.

Koreografi, idé, kostym och scenografi: mInna krook • Dans: andrea sVensson & 
mInna krook • Musik: per sJögren • Låtar: tomas hIrdman

Föreställningens längd: cIrka 40 mInuter • Målgrupp: 6-18 månader

Juryns val

 

8 maj kl 10.00 
8 maj kl 15.00 

Sagohuset

aB3 
norrdans • martIn forsberg

en föreställnIng om talet 3 och om svårigheten att vara 4, om vad som omger oss och varför det 
finns där. Fakta och fantasi, på riktigt och på låtsas, väldigt, väldigt snabbt och oändligt långsamt.

Verket spänner från det linjära och systematiska till det fladdrande och kaotiska. Jenny nord-
bergs scenografi och dramatiska kostymer i kombination med ett ”vridet” rörelsematerial av martIn forsberg 
utmynnar i en visuellt vacker, melankolisk, mystisk och rolig föreställning som utmanar barnens fantasi.

Juryns motivering: Till Bach´s cellosvit utforskar AB3´s förvildade, halvt djuriska varelser nyfiket sin egen mystiska 
värld. En vacker och melankolisk föreställning full med rörelselust. Norrdans och Martin Forsberg litar på den unga 
publikens förmåga att ta till sig dansens associativa berättande.

Koreografi: martIn forsberg • Dansare: marIa pIlar abaurrea, krIstIan refslund, Ján spotak & andrea Val-
lescar • Scenografi & kostym: Jenny nordberg

Föreställningens längd: cIrka 25 mInuter • Målgrupp: från 8 år

 

7 maj kl 18.00 
8 maj kl 11.30 

Kulturen
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Juryns val

allt man VIll 
zebradans • gottsunda dans & teater • gunIlla heIlborn

en dansföreställnIng som handlar om allt man vill vara och allt man vill göra. Om att längta efter en 
helt egen plats där man kan vara sitt allra bästa. Om att ibland befinna sig på rätt plats men andra 

gånger vara på helt fel ställe. Och hur kan man egentligen veta vilket som är det bästa stället?  
Föreställningen handlar om detta, varvat med berättelser om vilda djur, tama djur och djur i bur.

Juryns motivering: Man kan bli både pizzabagare och fotbollsspelare, eller flygande gris! Tankarna gör kullerbyttor av allt 
man vill. Heilborn är en mästare på tonträff för publik med barnasinnet i behåll och suger in publiken i en koncentration 
som visar att scenkonst kan fånga utan stora åthävor, genom lyhördhet.

Koreograf: gunIlla heIlborn • Dansare: toVe strandell & emelIe garmén • Scenografi & kostym: KatarIna 
wIklund • Musik: cosImo, kIm hJorthoy m.fl • Film: mårten nIlsson • Ljussättare: lars lIlJegren

Föreställningens längd: cIrka 40 mInuter • Målgrupp: från 9 år

BarFotaupproret 
turteatern • emma broström

det är en berättelse om skor och nakna fötter, om att vara mogen eller omogen, om en familj som förvandlar sig, om en modeguru som 
inte får några kunder, om frihet och lite till. 

Barfotaupproret är en nyskriven pjäs av dramatiker emma broström som är inspirerad av olika texter av wItold gombro-
wIcz, men framförallt hans ofullbordade pjäs Historia.

Juryns motivering: I konsekvensens namn låter TURteatern sitt Gombrowiczår också omfatta barnen på 
ett sätt som ger mersmak. Vågat, uppkäftigt, absurt, underhållande och framförallt liknar det inget 

annat på den svenska barnteaterscenen.

Av: emma broström • Bearbetning: carIna ehrenholm & ensemblen• Regi: carIna ehrenholm 
• Medverkande: mIa benson, erIk holmström & Janne taVares • Musik: Janne taVares • Scenografi: anne 
hellandsJö • Kostym: sIrI carlheIm gyllensköld • Mask: lInda sandberg • Dockmakare: lInda sandberg & 
ella rudfeldt • Ljusdesign: markus granqVIst • Föreställningstekniker: danIel Vegerfors

Föreställningens längd: cIrka 45 mInuter • Målgrupp: 6-12 år

 

5 maj kl 10.00 
5 maj kl 15.00 

Sagohuset

 

6 maj kl 10.00 
 13.00 & 19.00 

Bollhuset
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en natt I FeBruarI 
gIron sámI teáhter • staffan göthe

staffan göthes klassIska pJäs om en pojke som inte kan sova. Men honom får vi inte träffa! Bara hans tre tankar som går omkring, snurrar 
runt och inte vill lägga sig till ro. En sprakande, uttrycksfull föreställning med ljud och musik, gnistrande ljus, lust och längtan 

för alla sinnen. Spelas på svenska, nordsamiska, sydsamiska och kroppsspråk.

Juryns motivering: Staffan Göthes barnteaterklassiker i fin iscensättning. Tankarna rör sig lika svävande som 
språken, samiska och svenska, som byter plats med varandra i det uppförstorade barnrummet.

Manus: staffan göthe • Regi: fransesca quartey • Medverkande: elIsabeth heIlman blInd, toIVo 
lukkarI & anna åsdell • Scenografi: ulla dahlström • Mask: bIrgItta rasmusson • Kostym: brItta 

marakatt labba • Rekvisita: aIno hIVand • Musik: mårten elIasson • Ljus: hugo olsson • Teknik: 
mårten elIasson • Översättning: anne wuolab

Föreställningens längd: cIrka 50 mInuter • Målgrupp: från 7 år

en är Ilsken, en är rädd, en gör allt För att BlI sedd 
rIksteatern • emma broström

en nyskrIVen pJäs för barn om att hoppas, att segra över sin rädsla, att leka och att våga. Vi får möta Liten och Större i tvättstugan. 
Någonting är på tok. Överlevaren kryper fram. Plötsligt ändras allt och det visar sig att det omöjliga nu blir möjligt. Med värme och igen-
känning skildras barns förmåga att genom leken skapa en egen verklighet mitt i familjens upp-och-ner-vända vardag.

Juryns motivering: En poetisk, rolig, livsbejakande föreställning som inte väjer för det svarta. Om att överleva, om att gå på 
lina, om att våga möta det svåra.

Manus: emma broström • Regi: kaJsa Isakson • Medverkande: peter perskI, sIrI 
hamarI & mårten andersson • Mask: eVa rIzell • Kompositör: henrIk ekberg & 

hadrIan prett • Scenografi: frIdJon rafnsson

Föreställningens längd: cIrka 45 mInuter • Målgrupp: 5-9 år

 

6 maj kl 16.00 
6 maj kl 19.00 
Stadsteatern

 

8 maj kl 10.00 
8 maj kl 14.00 

Bollhuset

Juryns val
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Juryns val

lIlla BaByns hemlIga lIV 
byteatern kalmar läns teater • ulf nIlsson

Vem är det som är uppe fyra på morgonen och grejar? Från de olika rummen hörs ljudet av vatten som spolar, lådor som 
dras ut, radion sätts på, sirener hörs och ett otäckt svischande ljud, som från en drake! Ingen hör, föräldrarna sover.

Lilla babyn vaknar ensam. Nyfikenheten vinner över rädslan, babyn vill vara ifred när äventyret finns så nära – i hemmet 
där vi bor. Klarar babyn allting själv?

Juryns motivering: Ett intressant exempel på hur virtuost skådespeleri förmår skapa en hel värld, när babyn 
rymmer ur spjälsängen och utforskar sig själv och sin omgivning.

Manusförfattare: ulf nIlsson • Regissör: tom fJordefalk • Medverkande: sara glaser & martIn ellborg • 
Scenografi/rekvisita: gunIlla pantzar • Kostym: lotta zetterman englund • Ljussättning: JoakIm engstrand 
• Musik: peder nabo • Ljuddesign: lInus wIleryd • Producent: nIna olsson

Föreställningens längd: cIrka 40 mInuter • Målgrupp: 3-5 år

FörödelsedagsBarnet 
estrad norr Jämtlands läns teater • rIksteatern • rasmus lIndberg

en pJäs om kaosteorIer, slumpen, ödet, den fria viljan, om alla negativa spiraler och om att ändå uthärda genom att fram-
härda. Om en liten tant som ligger i sin säng och oroar sig för fruktansvärda, osannolika och osannolikt fruktansvärda 
olyckor och hur omständigheterna kan göra oss till offer för dom! Om att vilja kamikaze-cykla sin ödesbestämda 
kärlek nedför en lång backe för att sedan försvinna upp i skyn. Om hur vi alla på omvägar är del av samma histo-
ria, om hur allting kan härledas tillbaka till apornas utvisning ur paradiset. Om varför det som händer händer.

Juryns motivering: Textdriven, halsbrytande, associativ dramatik. Tiden vrängs ut och in för att plötsligt 
stanna upp i magiskt simultana ögonblick. Osannolika orsakssammanhang som får tanken att svindla. 
Till det en väloljad ensemble med Anita Nymans drömskt splattrande farmor i spetsen.

Manusförfattare: rasmus lIndberg • Regissör: olle törnqVIst • Medverkande: anders öhrström, 
lInda bIrgersson, oskar thunberg, marI götesdotter & anIta nyman • Scenograf: sIgbrItt mann

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter • Målgrupp: från 14 år

 

8 maj kl 11.30 
8 maj kl 17.00 
Järnåkraskolan

 

7 maj kl 10.00 
7 maj kl 11.30 

Kulturen
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Juryns val

made In sweden 
dansstatIonens turnékompanI • dorte olesen

Var hamnar man om man tar ungdomars eget skapande på allvar? Vad uppstår i mötet mellan några ungdomar och en grupp 
professionella dansare? Tillsammans skapar de dans och musik, naket och uppriktigt. Deras enskilda erfarenheter bildar ett 

gemensamt språk som belyser olika livsvillkor. Hur ser ungas vardag ut? Vad innebär det att synas och bli sedd?

Juryns motivering: I många projekt bjuds barn och unga in i skapelseprocessen – men Made in Sweden 
sticker ut. Istället för att gömma undan de konflikter som uppstår i en sådan här process låter Dorte 

Olesen dem bli en del av föreställningen. Resultatet blir ett stycke dans som iscensätter respekt och 
inte bara talar om den. 

Koreografi: dorte olesen • Dansare: sara ekman, emelIe garmén, pablo fernandez & JennIe lIndström • 
Elever Humfryskolan: Johan, chanelle, dafIna, erIka, selma, ludVIg & VIncent • Ljus & ljud: ulI ruchlInskI • 
Kostym: kaJsa hIlton brown & karIn lIndgård • Musik/musikpedagog: sofIa thelIn edgren

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter • Målgrupp: från 13 år

lImpan eller lampan 
alIce kollektIV • erIk beckman/sten sandell/Johan petrI

här kommer erIk beckman… och säger saker med en sån energi att man känner att man gärna vill förstå. 
En limpa blir en lampa – varför då? Ungefärliga ansiktsovaler? Ett vi och en Fjodor och en Rainer Maria? 

Sen stora begrepp som Gud och Marx! Svordomar, en farstu, ett möte och en lösning – på vad då?

En musikdramatisk föreställning där ensemblen med röster och instrument tillsammans med publiken undersöker 
och leker med språket och dess användning.

Juryns motivering: Johan petri tänjer återigen på gränserna för det konstnärliga uttrycket för små barn. Med ordkonst 
av Erik Beckman utmanar den musikaliska ensemblen såväl den unga publiken som det vuxna teaterförnuftet.

Regi: Johan petrI • På scen: erIk magnusson, emIl strandberg & daVId stackenäs • Text: erIk beckman • 
Musik: sten sandell & ensemblen • Scenografi & kostym: marIa geber • Scenografi & ljusdesign: Jan gouIedo • 

Dramaturgi: magnus Jacobsson & tora Von platen • Koreografi: nathalIe ruIz

Föreställningens längd: cIrka 55 mInuter • Målgrupp: från 4 år

 

7 maj kl 13.00 
7 maj kl 18.00 

Bollhuset

 

6 maj kl 11.30 
15.00 & 19.00 
Svaneskolan
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nIls resan mot norr 
teaterI • teatro all'ImproVVIso • darIo morettI

dock-/berättarteater aV darIo morettI mycket fritt inspirerad av selma lagerlöf. Två barn leker Nils Holgersson. De reser i sin 
fantasi över land och hav. Nils berättar om djur och udda människor, han skapar en fantasi, han är sin resa. Utan äventyret 

skulle inte Nils vara just Nils. Han reser i sina minnen, som ett barn. Det är både en berättelse och en vision, som i 
drömmarna, när vi är aktörer och berättare på samma gång. Genom berättelserna skapar vi oss själva!

Juryns motivering: Teateri presenterar en svensk klassiker med italienskt påbrå - en gammal historia får nya vingar i en 
flyttfågel från söder. ”Nils resan mot norr” är en finstämd föreställning som är musikalisk, visuell och 
sinnlig i en teatral blandning av gammal och ny teknik.

Manus, träfigurer, animationer & iscensättning: darIo morettI • Regi: crIstIna cazzola • 
Animationer: enrIca casentInI • Skådespelare: nanna nore & petter andersson/chrIstIan arIn • 

Produktion: Jan dzedIns & crIstIna cazzola • Med stöd av: smålands musIk och teater

Föreställningens längd: cIrka 45 mInuter • Målgrupp: 4-10 år

stIrraren - en kärlekshIstorIa 
teatr weImar • unga dramaten • Irena kraus

neno älskar sandra, och Sandra älskar honom. Inget skall någonsin skilja dem åt. Det har han bestämt. Att deras kärlek skall 
vara för evigt. Men det blir inte riktigt som han tänkt sig. Hans familj jublar inte. Inte hennes heller. Och plötsligt börjar 

allting gå fel. Stirraren - en kärlekshistoria är en resa in i kärleken och tonåren.

Juryns motivering: När en scenkonstinstitution för unga möter en fri grupp som är känd för att göra de vuxnaste 
av vuxna föreställningar, blir resultatet en intensiv föreställning där monologformens alla möjligheter tas 

tillvara. Ingenting är vad det ser ut att vara och trots att handlingen är glasklar och engagerande går 
det att tala i timmar efteråt om vad det egentligen var som hände.

Manus: Irena kraus • I rollen: rIkard lekander • Regi: Jörgen dahlqVIst • 
Ljusdesign & rum: Johan bergman • Kostym & rum: Jenny lJungberg

Föreställningens längd: cIrka 75 mInuter • Målgrupp: från 15 år

 

5 maj kl 10.00 
5 maj kl 15.00 
Järnåkraskolan

 

7 maj kl 19.30 
8 maj kl 17.00 

Bredgatan

Juryns val
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N
orden i fokus

hIstorIen om en mor 
zebu (Corona La Balance) • fIgura ensemble • hc andersen • danmark

h c andersens rörande hIstorIa om en mors fruktlösa försök att få tillbaka sitt döda barn. I denna tolkning blir det en fantastisk saga om 
relationen mellan oss människor och det som väntar efter döden. Allt berättat som en visuell och musikalisk teater där sång och musik 

kombineras med skådespel och dockteater för såväl barn som vuxna.

Juryns motivering: Med en estetiskt avancerad kombination av modern klassisk musik, bildspråk, sång, skå-
despeleri och dockspel tolkas en av HC Andersens mest gripande och svartaste historier. En föreställ-
ning långt från gullig sagoteater, byggd på en djup respekt för en ung publiks intresse för livsfrågor.

Regi, idé & koncept: marc Van der Velden • Medverkande: helene gJerrIs, lotte faarup, 
Jørgen carlslund, Jesper egelund, frans hansen, anna klett & Jacob bloch Jespersen • Sce-

nografi: Johan kølkJær • Musik: steIngrímur rohloff • Ljus: mIchael breIner • Dockdesign: hanne 
sørensen

Föreställningens längd: cIrka 70 mInuter • Målgrupp: från 10 år

mIg dIg os 
åben dans • catherIne poher/thomas eIsenhardt • danmark

VI reser In I ett förunderlIgt lysande universum där musik och rörelser ger näring åt det lilla barnets naturliga 
nyfikenhet och glädje inför att bara vara människa. Mellan barn och vuxen, publik och dansare, skapas en atmosfär av 
uppmärksamhet, närvaro och förundran.

Juryns motivering: Suveränt fin dans för små i ett skönt, stillsamt tempo. Hög igenkänningsgrad för målgrup-
pen: nyfikenheten, det fysiska upptäckandet av rummet och samspelet med andra – mig, dig, oss – skildras inkän-

nande. Liksom upptäckten av de egna sinnena i relation till omvärlden, sinnesintryck korskopplas: här känner man 
med självklarhet på ljus och klappar efter ett ljud.

Idé & koncept: catherIne poher & thomas eIsenhardt • Regi: catherIne poher • Koreografi: thomas 
eIsenhardt • Dansare: ole bIrger hansen, & therese glahn • Scenografi: catherIne poher & rolf 
søborg hansen • Musik: markus Von platen & IVan perard • Ljus: carIna persson

Föreställningens längd: cIrka 30 mInuter • Målgrupp: från 6 månader tIll 4 år

Efter föreställningen bjuds barnen in till en stunds lek i scenografin.

 

7 maj kl 16.00 
7 maj kl 19.30 
Stadsteatern

 

7 maj kl 11.30 
7 maj kl 15.00 

Bollhuset
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N
orden i fokus

opsang 
mungo park • baggårdteatret • heInrIch chrIstensen • danmark

en rårIVen musIkkomedI för hela familjen som delar ut sjungande örfilar och teatrala råsopar till såväl tonåringar som vuxna.

Iscensatt som en blandning av musikal, föredrag och musiklektion pratar och sjunger två föredragshållare sju olika berättelser, där 
sju dödssyndande tonåringar möter varsitt blodigt och fasansfullt öde.

Juryns motivering: Tonårsteater har ofta ambitionen att på ett inkännande sätt uppmärksamma ungdomars 
problem. Opsang är ett uppfriskande exempel på att andra sätt är möjliga. En stor del av föreställningen 
går ut på att ensemblen idiotförklarar ungdomarna i publiken. Och ändå lyckas de ta sig till ett slut där 
ungdomen hyllas – och den välmenande vuxenvärlden får en känga.

Regi & manus: heInrIch chrIstensen • Medverkande: skådespelare från mungo park 
& baggårdteatret

Föreställningens längd: cIrka 75 mInuter • Målgrupp: från 14 år

mIkä-mIkä kuorIutuu? / hatchIng day 
teatterI sudenenne • IIsa tähtInen • fInland

en föreställnIng om glädJen i att växa! Under den stora maskrosen sker små mirakel och en underlig liten varelse 
växer upp och blir en människa.

Visuell och fysisk dockteater utan ord baserad på den klassiska historien om Den fula ankungen. Fokus ligger på 
rörelsen och de små händelserna. Såväl motgång som framgång och glädje möter vår underliga lilla 

varelse under hennes utveckling mot att växa högre och högre.

Juryns motivering: Originell och fysisk dockteater, där docka och skådespelare blir ett. Om att kläckas ur sitt ägg, 
om att förvandlas och om glädjen i att växa. Ordlöst, humoristiskt, med stark atmosfär.

Manus, scenografi, dockkonstruktion & dockförare: IIsa tähtInen • Regi: hanna dufVa & IIsa tähtInen • 
Manus: leena harJunpää

Föreställningens längd: cIrka 30 mInuter • Målgrupp: 3-10 år

 

8 maj kl 13.00 
8 maj kl 19.00 
Svaneskolan

 

7 maj kl 10.00 
7 maj kl 13.00 

Sagohuset
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N
orden i fokus

sIndrI sIlFurFIskur 
þJóðleIkhúsIð/Islands natIonalteater • áslaug JónsdóttIr • Island

sIndrI Var den lycklIgaste sIlVerfIsken i hela havet ända tills den dag någon berättade för honom att han inte längre 
dög som han var. Han borde vara mycket mer färgglad och följa det senaste modet. Och Sindri börjar sin 

farliga resa för att passa in. Black light-teater med färgglada dockor om att våga vara annorlunda.

Juryns motivering: Visuellt stark omsegling under havsytan med Sindri Silfurfiskur som ledsagare. Silverfisken – som hellre vill 
vara av guld – möter en mängd fantasieggande fiskar på sin inre och yttre resa. Fint dockspel och uppfinningsrika figurer som 
talar till föreställningsförmågan. 

Manus: áslaug JónsdóttIr • Regi: thorhallur sIgurdsson • Skådespelare: maría palsdottIr/elVa ósk ólafsdóttIr • Dock-
spelare: aude maIna anne busson, karolIna boguslawa & hagnheIdur harpa leIfsdottIr • Docktillverkning: una collIns, bJar-

nI stefánsson, Jón benedIktsson, erna gudmarsdottIr & stefan Jörgen águstsson • Ljus: Johann bJarnI pálmason • Ljud: krIstInn 
gautI  eInarsson • Teknik & assistent: heImIr logI gunnarsson • Musik: mozart, chopIn, raVel, haydn, tauré, bIzet, debussy

Föreställningens längd: cIrka 35 mInuter • Målgrupp: från 3 år

my long Journey home • (del 1 I nIes trIlogI aV europeIska berättelser)

nIe (new InternatIonal encounter) • norge/tJeckIen/storbrItannIen/frankrIke

baserad på den sanna berättelsen om andras tomas, en ungersk pojke som tvångsrekryterades av den tyska armén under andra världs-
kriget. Efter att ha varit försvunnen i Ryssland i mer än 50 år välkomnades han som en hjälte när han äntligen kunde komma hem igen.

Genom att använda livemusik på dragspel och fiol, clowneri och komedi, sång och tragedi, en liten docka och enkel scenografi trollas en 
försvunnen och omöjlig värld fram i en kakafoni av röster och språk.

Juryns motivering: I sin trilogi har NIE skapat en visuell och musikalisk teaterestetik som är nyskapande samtidigt 
som den befinner sig i en traditionell europeisk idévärld. Med humor och värme skildras små och utsatta 
människor i en omvälvande och grym värld. NIE:s tre föreställningar kompletterar varandra vilket ger en 
teaterupplevelse utöver det vanliga.

På scen: tomas mechacek, kJell moberg, daVId pagan & robert orr • Regi: alex byrne • 
Musikalisk ledning: daVId pagan • Scenografi: katerIna houskoVa

Föreställningens längd: cIrka 70 mInuter • Målgrupp: från 14 år (Framförs flerspråkligt)

 

7 maj kl 10.00 
7 maj kl 11.30 

Bredgatan

 

5 maj kl 13.00 
6 maj kl 13.00 
Lilla Teatern
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N
orden i fokus

past halF rememBered  • (del 2 I nIes trIlogI aV europeIska berättelser)

nIe (new InternatIonal encounter) • norge/tJeckIen/storbrItannIen/frankrIke

marIa är 101 år och hennes liv som sträcker sig over hela det 20e århundradet är en förunderlig saga om kärlek, 
förlust, olycka och hopp. När hon tittar tillbaka på sitt liv blandas historien och nuet ihop och hon sveps 

med i den rena kraften från historien.

Med hjälp av en svindlande uppsättning av teaterattribut och en direkt berättande stil berättas Marias historia. Ena 
ögonblicket är hon en gammal dam som sitter i sin lägenhet för att i nästa vara en ung flicka dansandes i parken. 

Juryns motivering: I sin trilogi har NIE skapat en visuell och musikalisk teaterestetik som är nyskapande samtidigt som 
den befinner sig i en traditionell europeisk idévärld. Med humor och värme skildras små och utsatta människor i en om-
välvande och grym värld. NIE:s tre föreställningar kompletterar varandra vilket ger en teaterupplevelse utöver det vanliga.

På scen: anna healey, aude henrye, tomas mechacek, IVa moberg, kJell moberg, tom anderson & daVId pagan 
• Regi: alex byrne • Musialisk ledning: daVId pagan • Scenografi: katerIna houskoVa

Föreställningens längd: cIrka 70 mInuter • Målgrupp: från 14 år (Framförs flerspråkligt)

end oF eVerythIng eVer • (del 3 I nIes trIlogI aV europeIska berättelser)

nIe (new InternatIonal encounter) • norge/tJeckIen/storbrItannIen/frankrIke

agata 6 år är på Väg till järnvägsstationen med sin far. Alla är mycket glada. Det är bara Agata som har en konstig känsla att hon 
aldrig kommer att få se sin far igen. Väl på tåget börjar hon disträ, trött och hungrig att tugga på papperslappen som hänger 
runt halsen. Sakta suddas hennes namn och adress ut liksom hennes chanser att någonsin kunna komma tillbaka hem igen.

I föreställningen används ett sexmannaband på scen, flera olika språk samt en stor bredd i det sceniska uttrycket, från 
clowneri till tragedi.

Juryns motivering: I sin trilogi har NIE skapat en visuell och musikalisk teaterestetik som är nyskapande samtidigt som 
den befinner sig i en traditionell europeisk idévärld. Med humor och värme skildras små och utsatta människor i en om-

välvande och grym värld. NIE:s tre föreställningar kompletterar varandra vilket ger en teaterupplevelse utöver det vanliga.

På scen: barbora lataloVa, tomas mechacek, IVa moberg, kJell moberg, nIls petter mørland, robert orr, daVId pagan 
& tom anderson • Regi: alex byrne • Dramaturgi: kJell moberg • Musik: daVId pagan • Scenografi: katerIna houskoVa

Föreställningens längd: cIrka 70 mInuter • Målgrupp: från 14 år (Framförs flerspråkligt)

 

5 maj kl 21.00 
6 maj kl 21.00 
Lilla Teatern

 

5 maj kl 17.00 
6 maj kl 17.00 
Lilla Teatern
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Il gIardIno dIpInto / den målade trädgården 
tpo • rebwar saeed • ItalIen

denna InteraktIVa dansföreställnIng tar oss med på en färgglad och lustfylld promenad genom Rebwar Saeeds målade trädgård. 
Genom att träda in på scenen blir det möjligt för barnen att själva styra vad som skall visas och hur musiken skall låta. Med 

hjälp av en interaktiv dansmatta skapas och utvecklas ett virtuellt landskap fyllt av blommor och djur, vatten och stenar, 
färger och former.

Juryns motivering: I gränslandet mellan scenkonst och installation har TPO med hjälp av projektioner, ljus och ljud 
skapat en magisk och poetisk värld som aktörerna och publiken utforskar och upptäcker tillsammans.

Dans & koreografi: anna balduccI & erIka faccInI • Målningar/teckningar: rebwar saeed • Ljud: saVerIo 
damIanI • Video: alberto martIno • Digital design: elsa mersI • Originalmusik & ljuddesign: spartaco cortesI • 
CCC-system: rossano montI & martIn Von gunten • Manusbearbetning: stefanIa zampIga • Multimediakonsol: 
saVerIo damIanI & alberto martIno • Kostym: loretta mugnaI

Föreställningens längd: cIrka 50 mInuter • Målgrupp: 4-8 år

 

5 maj kl 10.00 
11.30 & 15.00

Bollhuset

 

7 maj kl 13.00 
7 maj kl 18.00 
Lilla Teatern

storIa dI una FamIglIa / hIstorIen om en FamIlJ 
compagnIa rodIsIo • manuela capece/daVIde doro • ItalIen

det här är en hIstorIa om en familj likt många andra. Eller kanske inte…

Det är en historia om en pappa, en mamma och en liten flicka. Som tar oss med in i sitt hem. Och lite till. In i sitt kök.  
Och ännu längre. Till matbordet. Och det är vid matbordet som vi ser dem leva. Vi ser dem leva sina vackra och fulla 
liv. Vi betraktar dem vid middagsbordet eftersom man inte kan ljuga när man äter. Eller...

Juryns motivering: Den italienska familjen blir universell när Compagnia Rodisio speglar såväl det 
vardagliga som det absurda i familjelivet. En i bästa bemärkelse teatral föreställning som med enkla 

medel skapar stor och spännande teaterkonst på fantastisk italienska.

Av: manuela capece & daVIde doro • Medverkande: beatrIce baruffInI, daVIde doro & 
consuelo ghIrettI • Scenografi & kostym: compagnIa rodIsIo • Ljud & ljus: deborah penzo

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter • Målgrupp: från 7 år (Spelas på engelska)

Internationella gäster
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Ö
vriga valda föreställningar

öVrIga Valda FöreställnIngar
Juryn har Valt ytterlIgare fem föreställnIngar som tyvärr inte kan medverka på bibu.se. Orsakerna varierar, men en tydlig svå-
righet är att åter få ihop ensembler som till stor del består av frilansare eller medverkande som har andra huvudsysselsättningar. 
I ett fall visade det sig orimligt att flytta och anpassa en stor uppsättning som inte byggts för turné.

Det är en stor glädje att föreställningar som dessa skapas och spelas för ung publik. Tillåt oss att presentera ”de fem” tillsam-
mans med juryns motiveringar:

alla är skadade • backa teater • anna Vnuk

Juryns motivering: Ett utsnitt ur livet, som med imponerande lätthet väver samman dans, teater och musik. På ett oväntat sätt blandas 
stora och små krämpor och barns, ungdomars och vuxnas erfarenheter får samma dignitet.

askungen • unga dramaten • sofIa fredén

Juryns motivering: En grym och ny Askungesaga som med smart regi, god skådespelarkonst och modern teaterteknik visar att allt är 
möjligt – inte minst i sagans värld. Familjeliv speglat ur den tidiga tonårstiden då allt och inget är möjligt.

flygande trumman • operaVerkstan • lennart hellsIng

Juryns motivering: Ett fint exempel på en föreställning som förvaltar en viktig del av det svenska barnkulturarvet – och levandegör det 
med stor omsorg. Musiken, sången, scenografin och skådespeleriet är lika viktiga för att skapa det helgjutna universum, som så fint 
fångar andemeningen i Lennart Hellsings ordkonst.

om flIckor kunde döda • ung scen/öst • åsa lIndholm 
Juryns motivering: En föreställning om unga flickor i en galen vuxenvärld, byggd på en överraskande text med en omisskännligt 
personlig ton. Roligt och drabbande och på inget vis likt den teater vi brukar se för tonåringar.

rennen • kopergIetery (Belgien) 
Juryns motivering: Testosteron, fotboll, kuk, hårdrock, gå, springa, hoppa, brottas, svettas 
Ett ungdomsprojekt med ett 20-tal pojkar/unga män mellan 8 och drygt 30 år växte till 
en dansföreställning som turnerat världen över i snart 2 år. Blev 2009 nominerad som 
bästa ungdomsföreställning i Holland.
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Ö
ver kultur- och nationsgränser

kIngs&Queens&other Bosses  
laVa dansproduktIon • benno Voorham • sVerIge/ukraIna/moldaVIen/VItryssland

en humorIstIsk dansföreställnIng om sju karaktärer som bor i samma hus. I flera korta scener spelar karaktärerna ut sin 
egen attityd mot varandra, fullständigt övertygade om att det är just de som är kungen, drottningen 
eller någon annan pamp… 

Föreställningen har skapats i nära samarbete med dansare från Vitryssland, Moldavien och 
Ukraina. Genomförs med stöd från sVenska InstItutet. 

Koreografi: benno Voorham • Dansare: alexandra soshnIkoVa, danIIl belkIn, denys pronIn, 
Inna aslamoVa, natalIa borsukoVa, olga braga & sergeI goloVnea • Musik: John zorn, James brown, 
henry purcell • Kostym: natalIa muzIchenko & VeronIca yanchIts'ka

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter • Målgrupp: från 8 år (Spelas på engelska)

aFrIcan cInderella 
rIksteatern • natIonal theatre of ghana • efo kodJo mawugbe

en musIkalIsk färgstark föreställnIng med västafrikanska trummor, sång, dans, musik och 15 skådespelare. 

Som Askungen möter vi en ung ghanansk flicka. När hennes mor dör gifter fadern om sig med en änka 
med två döttrar. Styvmodern tvingar henne att arbeta i hushållet och styvsystrarna tar varje tillfälle i akt 
att reta henne. Trots detta lyckas hon ändå behålla sin integritet och stolthet och kräver att de hon 
möter betraktar henne som en människa och jämlike även om det råkar vara en Ashantiprins!

Manus: efo kodJo mawugbe • Regissör: fransesca quartey

Föreställningens längd: cIrka 90 mInuter Inkl paus • Målgrupp: från 13 år (Spelas på engelska)

 

5 maj kl 18.00 
6 maj kl 10.00 
Stadsteatern

öVer kultur- och natIonsgränser
scenkonsten har ett unIVersellt språk med förmåga att spränga gränser och bygga broar. I mötet mellan olika kulturer händer det något. 
Nya uttryck skapas och det visar sig ofta att skillnaderna mellan oss kan verka berikande och befruktande. 

Vi har, tack vare samverkan med laVa dansproduktIon och Riksteatern samt stöd från sVenska InstItutet, fått möjlighet att presentera 
två produktioner som skapats över nations- och kulturgränser. Det bakomliggande arbetet lyfts även fram i seminarieprogrammet.

 

8 maj kl 13.00 
8 maj kl 19.00 
Stadsteatern
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G
ränsöverskridande dans

domInos and ButterFlIes 
busy rocks • belgIen

Det belgiska danskollektivet busy rocks bjuder på en mycket speciell dansupplevelse. Hela föreställ-
ningen består av en enda pågående rörelse. Utifrån en inledande obalans hos en av dansarna 

startas denna rörelse som fortplantas genom hela föreställningen. En kropp nuddar och 
påverkar en annan kropp, impuls efter impuls, kollision efter kollision. En obeveklig katastrof förebådas av ett 

komplext designat maskineri där naturens krafter tvingas göra jobbet.

Föreställningen utforskar självpålagda restriktioner, utlöser skapandet av nya överraskande förbindelser och 
kombinationer. Koreografin omvandlas till ett stegvis problemlösande där varje ny konstellation av kroppar 
skapar förutsättningarna och möjligheterna för nästa rörelse.

Koreografi & dans: franzIska aIgner, fabIan barba, marIsa cabal, tuur marInus & gabrIel schenker

Föreställningens längd: cIrka 55 mInuter • Målgrupp: från 8 år

Föreställningen presenteras i samarbete dansstatIonen

gränsöVerskrIdande dans
strax Innan programmet skulle tIll tryckerIet fick vi ett återbud; den belgiska produktionen Rennen kommer inte. Men den europeiska 
dansscenen står inte stilla! Tack vare ett gott samarbete med dansstatIonen i Malmö fick vi tips om ett annat fantastiskt, ungt, belgiskt, 
kompani – busy rocks – och vi är mycket stolta att kunna presentera deras Dominos and Butterflies på bibu.se 2010.

busy rocks är ett danskollektiv med medlemmar från fem länder - Belgien, Brasilien, Ecuador, Spanien och Österrike. De träffades vid 
P.A.R.T.S. (School for contemporary dance) i Bryssel där de utbildade sig till professionella dansare. Efter examen ville de fortsätta med 
utforskandet av dansens och rörelsens möjligheter.

Dominos and Butterflies är deras fjärde produktion sedan starten i juni 2008. Ett spännande formexperiment som visar hur dansen kan 
kommunicera över såväl lands- som åldersgränser.

 

5 maj kl 13.00 
5 maj kl 19.30 

Palladium
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dansa dIna dInosaurIer  
månteatern • ann-sofIe bárány

alla letar efter kärlek. Överallt. Hela tiden. På alla sätt och vis. Våra hjärtan letar och letar och alla finner 
sin. Eller snarare sina. För kärlekens väg är många vägar.

Dansa Dina Dinosaurier är en pjäs om rädsla för kärlek, ensamhet och sanningar som kan vara svåra att 
säga och höra. Och om den vänskap som kan uppstå när man är två i samma kaos.

Av: ann-sofIe bárány • Regi: marIe parker shaw • På scen: martIn brandqVIst, mats granath, anna r hellberg & 
lIllemor hJelm • Scenografi & teknik: pehr ellgård • Musik: mats granath • Kostym: matIlda pyk • Mask: sIV nyholm

Föreställningens längd: cIrka 55 mInuter • Målgrupp: från 6 år

porslInsnegrer 
månteatern • dennIs magnusson

porslInsnegrer är ett kammarspel, som en spionthriller. En fiktiv historia, eller kanske en del av sanningen? Vi möter Badin när 
Gustav den III precis blivit skjuten och en ny maktordning ska skapas, och där nya möjligheter öppnar sig på maktens arena 

för officiella och inofficiella aktörer. 

Vi följer Badins resa mitt i maktens centrum som den prydnadssak, ett behagfullt och exotiskt kittlande objekt, den 
"porslinsneger" han är – eller vi alla är?

Av: dennIs magnusson • Regi: dennIs sandIn • På scen: alexander karIm, tony lundgren, magnus ny-
lander, emma sIldén & peter öberg • Komposition: anders ortman • Scenografi & kostym: nIna fransson 

• Mask: sIV nyholm • Ljusdesign: hans danelIus

Föreställningens längd: cIrka 11 mInuter Inkl paus • Målgrupp: från 15 år

Lundagrup
p

er p
resenterar

 

5 maj kl 13.00 
5 maj kl 19.30 

Bredgatan

 

6 maj kl 15.00 
6 maj kl 19.00 

Mejeriet

lundagrupper presenterar
I lund fInns tVå frIa teatergrupper som primärt producerar scenkonst för barn och unga - månteatern och teater sagohuset. De är 
båda starka och intressanta aktörer i staden och på den svenska scenen. Tillsammans med frigrupper från hela landet står de för en stor 
del av den turnéverksamhet som gör att scenkonsten når ung publik nästan var den än bor. 

Lundagrupperna har själva valt vars två föreställningar som de presenterar på bibu.se 2010.
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katten & måsen 
teater sagohuset • rolf sossna

hIstorIen om en mås och katten som lärde henne flyga 

Katten Zorba lovar i ett trängt läge en döende mås att ta hand om hennes ägg, se till att det 
kläcks och lära hennes unge att flyga. Katten & Måsen är en pjäs om kärleken mellan en katt och 
en måsunge, om de vedermödor Zorba genomgår för att uppfylla sitt löfte och den påhittighet alla 
kvarterets katter uppbådar för att klara av den till synes omöjliga uppgiften.

Av: luIs sepúlVeda • Regi & dramatisering: rolf sossna • Medverkande: åsa ahlander, ola cItron, oscar hIelm, 
åsa hörlIng, Jonas karlström & torbJörn lIndberg • Scenografi: martha cIcIonesI • Kostym & mask: eVa lena lunde 

Jönsson • Ljus: Ilkka häIkIö • Kompositör: mInna weurlander • Koreografi: marIka hedemyr • Dramaturg: margareta larson

Föreställningens längd: cIrka 55 mInuter • Målgrupp: från 5 år • (Urpremiär 4 maj på Lunds Stadsteater. Se www.sagohuset.nu för mer information)

loVe och cIrkusFåglarna  
teater sagohuset • nIna wester

Ibland kan man behöVa tVätta tankar och skölJa hJärtat

Love och cirkusfåglarna är en livsbejakande, befriande och nyfiken historia om ensamhet och utsatthet. 
En överraskande, drabbande och galet humoristisk pjäs om hur man med fantasins hjälp kan finna svar 
i vardagens universum.

Välkomna till en riktig cirkus i tvättstugan där inte bara kläderna blir tvättade.

Regi: pelle öhlund • Medverkande: nIna Jemth, torbJörn lIndberg & anders tolergård • Scenografi: Jacob lars Jakobsson 
• Kostym & mask: eVa lena Jönsson lunde • Musiker & kompositör: per lIndberg & oscar hIelm • Ljus: Ilkka häIkIö

Föreställningens längd: cIrka 55 mInuter • Målgrupp: 6-12 år

Lundagrup
p

er p
resenterar

 

6 maj kl 10.00 
6 maj kl 13.00 

Sagohuset

 

5 maj kl 10.00 
Stadsteatern

lundascenen
Ibland beskrIVs lund som de många små scenernas stad. Förutom månteatern och teater sagohuset hör frigrupperna teater theatron 
och teater Interakt hemma här. I staden finns en stark teaterförening som ser till att gästspelsverksamheten är omfattande, men också 
ett flertal etablerade scener samt ett rikt amatör- och studentteaterliv. Vartannat år är det internationell dockteaterfestival – Interdock – 
arrangerad av kulturföreningen pInocchIo.

23
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O
ckså från Lund

dIagnos: ung I europa - drömmar och Fördomar 
spykens gymnasIeskola

nuVarande klass es2c på spykens gymnasIeskola har skapat en föreställning om hur det är att vara ung i Europa idag. Hur ser man på 
framtiden? Vilka drömmar har man? Finns det fördomar som lägger hinder i vägen? I föreställningen får vi följa olika karaktärer 
och deras drömmar. Bland annat en person som har förlorat hela sin själ och lever endast i sin egen drömvärld. 

Föreställningen är resultatet av ett samarbete mellan eleVerna, månteatern, lItteralund och bIbu.se som tog sin utgångs-
punkt i ett möte med den vitryska teatergruppen Belarus Free Theatre. Med stöd av professionella yrkesverksamma 
har eleverna stått för allt själva, från första idé och manus till den färdiga föreställningen. Lyssna också på ungdomarnas 
rapport om arbetet i ett seminarium fredag 7 maj (se sid 30). Projektet har möjliggjorts med stöd från sparbanken fInn.

Av och med: klass es2c på spykens gymnasIeskola

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter • Målgrupp: från 13 år

eFter orden 
kulturcentrum skåne

kan man fInna sIn plats, sitt hem, trots att känslan av att vara vilse ständigt är närvarande?

Med berättande, dans, filmprojektioner och ljudbilder skapas en stämningsfull föreställning där ensemblen på ett direkt och personligt vis 
delar med sig av sina tankar och drömmar. Genom ensemblens modiga berättande berör och belyser de det inre rum vi alla har inom oss.

kulturcentrum skåne bjuder in till samtal om sin verksamhet i samband med föreställningen

Regi: danIel staley • På scen: håkan andersson, JennI appel, ronnIe Johansson, gIsela flInt, 
rIkard Jarl, JImmy lIndgren, roger marmdahl, sara nItfelt hägerström & marIa tImofeJeff • 
Scenografi: chrIstIan VIttInghoff & danIel staley

Föreställningens längd: cIrka 60 mInuter (inklusive samtal) • Målgrupp: alla 

 

6 maj kl 13.00 
6 maj kl 17.00 
Järnåkraskolan

 

6 maj kl 11.30 
Bredgatan

mera scenkonst I lund
VI VIll äVen lyfta fram två andra intressanta verksamheter/projekt i staden. De breddar utbudet, är exempel på delaktighet i praktiken och 
utmanar oss i frågor som vem som äger scenen? och vems tolkning gäller? kulturcentrum skåne som bl.a. driver en treårig, eftergymnasial 
kulturutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning, visar en föreställning och berättar om sin verksamhet. En estetklass (teater 
och musik) från spykens gymnasIeskola ingår i ett brett samverkansprojekt som de själva får presentera med föreställning och seminarium.
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Från våra teaterhögskolor

nangIJala 
teaterhögskolan I malmö • anders duus/Johanna rane/hanna holmqVIst

ett kammarspel på lIV och död i en akt – om vänskap, framtidstro och odödlighet. Gotharna Jonna och Bianca står precis på 
gränsen mellan barndomen som aldrig kommer tillbaka och vuxenlivet som innebär själens död. De har redan genomskådat 

alltihop. Bianca har bestämt sig för att hoppa av i farten genom att ta sitt liv på ett sätt så att hon blir odödlig. 
Jonna kämpar för att hitta nån slags framtidstro, men vad har man att leva för när ens mamma glömmer 
vad man har för färg på ögonen? Och mitt i ledan och desperationen dör Astrid Lindgren…

Manus: anders duus • Medverkande & regi: Johanna rane & hanna holmqVIst

Föreställningens längd: cirka 55 mInuter • Målgrupp: 13-16 år

 

7 maj kl 16.00 
7 maj kl 19.30 

Mejeriet

att Vara och att Inte Vara 
högskolan för scen och musIk I göteborg

Välkommen tIll en Värld aV fantasI, magi, närhet, glädje, rädsla och musik. Flickor, pojkar, pojkar, flickor, klänningar, byxor eller vad 
du tycker att det ”ska vara och inte vara”. Två korta föreställningar från ett barnteaterprojekt som gjordes av dåvarande ettorna 
vid skådespelarutbildningen vid högskolan för scen och musIk I göteborg våren 2009. Skapades från början för en förskola i 
förorten Hammarkullen i Göteborg och är anpassad för en publik där barnen inte nödvändigtvis behöver förstå svenska.

Direkt efter föreställningen bjuds det in till ett samtal om arbetet och processen.

Regi: anne södergren • Idé: anne södergren & gruppen • Medverkande: helena gezelIus, nIna haber, 
sIgmund hoVInd, bIanca kronlöf, marIna nyström, ramtIn parVaneh, sebastIan sporsén & elIn söderqVIst

Föreställningens längd: cIrka 75 mInuter (inklusive samtal) • Målgrupp: 2-5 år

Från Våra konstnärlIga högskolor
en stor del aV studenternas framtIda publIk kommer att vara barn och ungdomar. Hur förhåller sig utbildningarna till det? 

Vi har erbjudit samtliga scenkonsthögskolor en möjlighet att presentera elevproduktioner av barn- och ungdomsföreställningar på bibu.se 
2010. Två förslag har kommit in och vi är glada att få hit dessa exempel. En tonårsföreställning som två studenter i Malmö har valt som eget 
projekt och resultatet av ett undersökande experiment där alla från första årskursen i Göteborg deltog.

 

8 maj kl 11.30 
 Lilla Teatern
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Vi reserverar oss mot sena ändringar i programmet. Håll utkik på www.bibu.se.

P
rogram

 dag för dag

10.00-10.35 Nils - resaN mot Norr JärNåkraskolaN sid 13
10.00-10.45 Barfotaupproret sagohuset sid 9

10.00-10.50 il giardiNo dipiNto Bollhuset sid 18

10.00-10.55 katteN & måseN stadsteaterN sid 23
10.00-16.00 daNsworkshop med martiN forsBerg meddelas seNare sid 41
11.15-12.35 4018 dagar stadshalleN sid 7
11.30-12.20 il giardiNo dipiNto Bollhuset sid 18
13.00-13.50 domiNos aNd Butterflies palladium * sid 21
13.00-14.10 my loNg JourNey home (trilogi 1) lilla teaterN sid 16
13.00-14.30 porsliNsNeger BredgataN sid 22
13.00-14.30 det Blir kaos i världeN stadshalleN sid 29
13.00-14.30 slit och släp stadshalleN sid 38
13.00-14.30 vem har makteN över iNköpeN? stadshalleN sid 38
13.00-15.30 3000 persoNer i eN luftBalloNg meJeriet sid 29
15.00-15.35 Nils - resaN mot Norr JärNåkraskolaN sid 13
15.00-15.45 Barfotaupproret sagohuset sid 9
15.00-15.50 il giardiNo dipiNto Bollhuset sid 18
15.00-16.30 att delegera kreativitet stadshalleN sid 38
15.00-16.30 New coNNectioNs stadshalleN sid 30
15.00-16.30 rummets Betydelse stadshalleN sid 34
17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - turkiet stadshalleN sid 37
17.00-18.00 JuryN på plats meJeriet sid 40
17.00-18.10 past half rememBered (trilogi 2) lilla teaterN sid 17
17.00-18.30 aktuell dramatik fråN daNmark stadshalleN sid 36
17.00-19.00 dockteater - helt eNkelt Bara teater stadshalleN sid 34
18.00-19.00 kiNgs&QueeNs&other Bosses stadsteaterN sid 20
19.30-20.20 domiNos aNd Butterflies palladium * sid 21
19.30-21.20 porsliNsNeger BredgataN sid 22
21.00-22.10 eNd of everythiNg ever (trilogi 3) lilla teaterN sid 17
21.30-22.00 iNvigNiNg meJeriet sid 40
22.00- playwright caBaret meJeriet sid 40

8.30-9.15 frukostsamtal meJeriet sid 40
9.30-11.00 aktuell dramatik fråN islaNd stadshalleN sid 36

9.30-11.00 om ålder stadshalleN sid 32

9.30-11.00 skapaNde skola - swot-aNalys stadshalleN sid 38
10.00-10.40 allt maN vill Bollhuset sid 9
10.00-10.55 love och cirkusfåglarNa sagohuset sid 23
10.00-11.00 kiNgs&QueeNs&other Bosses stadsteaterN sid 20
10.00-12.00 kuNQ och QaosgruppeN meJeriet sid 30
11.15-12.35 4018 dagar stadshalleN sid 7
11.30-12.25 limpaN eller lampaN svaNeskolaN sid 12
11.30-12.30 diagNos: uNg i europa - drömmar & fördomar BredgataN sid 24
13.00-13.40 allt maN vill Bollhuset sid 9
13.00-13.55 love och cirkusfåglarNa sagohuset sid 23
13.00-14.00 efter ordeN JärNåkraskolaN sid 24
13.00-14.10 my loNg JourNey home (trilogi 1) lilla teaterN sid 16
13.00-14.30 vad kommer först; BildeN eller ordet? stadshalleN sid 34
13.00-14.30 samspel skola - sceNkoNst stadshalleN sid 32
13.00-14.30 sceNkoNst & demokrati stadshalleN sid 30
13.00-14.30 skapa skapaNde skola-proJekt meJeriet sid 39
14.30-15.30 Bli mäNNiska! - piNNar och steNar stadshalleN sid 41
15.00-15.55 daNsa diNa diNosaurier meJeriet sid 22
15.00-15.55 limpaN eller lampaN svaNeskolaN sid 12
15.00-16.30 rektorsreflektioNer - därför iNom skolaN stadshalleN sid 30
15.00-16.30 öppNa världeN för BarNeN stadshalleN sid 32
15.00-16.45 Backa / puBlikeN meJeriet sid 34
15.45-16.45 Bli mäNNiska! - Berättelser vid eldeN stadshalleN sid 41
16.00-16.50 eN Natt i feBruari stadsteaterN sid 10
17.00-18.00 efter ordeN JärNåkraskolaN sid 24
17.00-18.00 Bli mäNNiska! - homo sapieNs framtidieNsis stadshalleN sid 41
17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - rwaNda stadshalleN sid 37
17.00-18.10 past half rememBered (trilogi 2) lilla teaterN sid 17
17.00-18.30 aktuell dramatik fråN fiNlaNd stadshalleN sid 36
17.00-18.30 fri eller ofri stadshalleN sid 39
17.00-18.45 speeddatiNg meJeriet sid 40

program dag För dag
onsdag 5 maJ torsdag 6 maJ

* Spelas i Malmö. Buss avgår från Mejeriet 40 min innan föreställningen startar. 
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P
rogram

 dag för dag

9.00-9.45 frukostsamtal meJeriet sid 40

10.00-10.40 ah hallo BeBis sagohuset sid 8

10.00-10.45
eN är ilskeN, eN är rädd,  
eN gör allt för att Bli sedd

Bollhuset sid 10

11.00-12.30 kulturpolitik - efter utredNiNgeN/före valet stadshalleN sid 39
11.00-12.30 lJusets roll stadshalleN sid 35
11.00-12.45 koNstNäreN som forskare.... meJeriet sid 31
11.30-11.55 aB3 kultureN sid 8
11.30-12.20 NaNgiJala lilla teaterN sid 25
11.30-12.30 förödelsedagsBarNet JärNåkraskolaN sid 11
13.00-14.15 opsaNg svaNeskolaN sid 15
13.00-14.30 africaN ciNderella stadsteaterN sid 20
13.00-14.30 det var eN gåNg stadshalleN sid 35
13.00-14.30 eN skådis och eN låda - eller eN eNsemBle meJeriet sid 35
13.00-14.30 NorrifråN och på tvärs stadshalleN sid 37
13.00-14.30 the game - uNgdomsteater på gazaremsaN meJeriet sid 37

14.00-14.45
eN är ilskeN, eN är rädd,  
eN gör allt för att Bli sedd

Bollhuset sid 10

15.00-15-40 ah hallo BeBis sagohuset sid 8
15.00-16.30 slutsamtal meJeriet sid 40
17.00-18.00 förödelsedagsBarNet JärNåkraskolaN sid 11
17.00-18.15 stirrareN - eN kärlekshistoria BredgataN sid 13
19.00-20.15 opsaNg svaNeskolaN sid 15
19.00-20.30 africaN ciNderella stadsteaterN sid 20

fredag 7 maJ

lördag 8 maJ

8.30-9.30 frukostsamtal meJeriet sid 40
9.00-12.00 skådespelarworkshop med Nie meJeriet sid 41
10.00-10.35 mikä, mikä kuoriutuu? / hatchiNg day sagohuset sid 15

10.00-10.35 siNdri silfurfiskur BredgataN sid 17

10.00-10.40 lilla BaByNs hemliga liv kultureN sid 11
10.00-11.00 diagNos: uNg i europa - processeN stadshalleN sid 30
10.00-11.30 aktuell dramatik fråN sverige stadshalleN sid 36
10.00-11.45 palatset - BarNeNs eget kulturimperium meJeriet sid 31
10.00-12.00 När kultureN kNackar på skolaNs dörr stadshalleN sid 33
11.30-12.00 mig dig os Bollhuset sid 14
11.30-12.05 siNdri silfurfiskur BredgataN sid 17
11.30-12.10 lilla BaByNs hemliga liv kultureN sid 11
13.00-13.30 mikä, mikä kuoriutuu? / hatchiNg day sagohuset sid 15
13.00-14.00 made iN swedeN Bollhuset sid 12
13.00-14.00 storia di uNa famiglia lilla teaterN sid 18
13.00-14.30 fruktBara kollisioNer stadshalleN sid 35
13.00-14.30 devisiNg opera / daNs svaNeskolaN sid 31
13.00-14.30 iNte som här stadshalleN sid 37
13.00-14.45 vem Bevakar BarNteaterN meJeriet sid 33
13.00-14.45 Nordisk kulturpolitik - del 1 stadshalleN sid 39
15.00-15.30 mig dig os Bollhuset sid 14
15.00-16.15 vad faN är delaktighet meJeriet sid 31
15.00-16.30 africaN ciNderella - ett uNikt samarBete stadshalleN sid 37
15.00-16.30 taBu - proffs på förBJudet stadshalleN sid 33
15.00-16.30 BeBispuBlik - varför det då? sagohuset sid 33
15.00-16.45 Nordisk kulturpolitik - del 2 stadshalleN sid 39
16.00-17.15 att vara och att iNte vara meJeriet sid 25
16.00-17.15 historieN om eN mor stadsteaterN sid 14
17.00-18.00 BarNeNs kulturella rättigheter stadshalleN sid 32

19.00-19.40 allt maN vill Bollhuset sid 9
19.00-19.50 eN Natt i feBruari stadsteaterN sid 10
19.00-19.55 daNsa diNa diNosaurier meJeriet sid 22
19.00-19.55 limpaN eller lampaN svaNeskolaN sid 12
21.00-22.10 eNd of everythiNg ever (trilogi 3) lilla teaterN sid 17
21.00- playwright caBaret meJeriet sid 40

17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - kosovo stadshalleN sid 37
17.00-18.30 aktuell dramatik fråN Norge stadshalleN sid 36
18.00-18.25 aB3 kultureN sid 8
18.00-19.00 made iN swedeN Bollhuset sid 12
18.00-19.00 storia di uNa famiglia lilla teaterN sid 18
19.30-20.45 att vara och att iNte vara meJeriet sid 25
19.30-20.45 historieN om eN mor stadsteaterN sid 14
19.30-20.45 stirrareN - eN kärlekshistoria BredgataN sid 13
21.00- BieNNalfest meJeriet sid 40

Boka ditt biennalpass på www.bibu.se!
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nordIskt teatermöte
I samband med bIbu.se arrangerar Nordisk Teaterunion det nordiska teatermötet 2010. Mötet som är en gammal tradition arrangeras vart 
annat år. Och eftersom Sverige för närvarande är ordförandeland i Nordisk Teaterunion är det även Sverige som ansvarar för att arrang-
era årets möte. För två år sedan arrangerades mötet i Tammerfors, Finland tillsammans med Nordic Showcase & Drama Forum.

Syftet med nordiskt teatermöte är att mötas över de nordiska 
gränserna, att utbyta erfarenheter och att stärka det nordiska 
samarbetet inom scenkonsten.

Nordiskt teatermöte brukar arrangeras i samband med någon 
festival eller liknande. Och i år kändes det naturligt att förlägga 
mötet i anslutning till bibu.se

- Vi är mycket stolta och glada att i år kunna arrangera dessa dagar 
tillsammans med bibu.se, säger anna carlson, ordförande för 
Nordisk Teaterunion. Eftersom det nordiska dramatikerpriset för 
första gången skall delas ut till en pjäs riktade till en ung publik är 
det roligt att även kunna bjuda in till en festival med fokus på barn 
och unga.

Utdelningen av Nordisk Teaterunions dramatikerpris är ett viktigt 
inslag på det nordiska teatermötet. Syftet med priset är att främja 
spridningen av nordisk dramatik mellan de nordiska länderna. Till 
priset har varje land möjlighet att nominera varsin kandidat. 

De nominerade till årets pris är:

lIne mørkeby från Danmark för pjäsen ”6, p lr k”
áslaug JónsdóttIr från Island för pjäsen god kVäll

heInI Junkkaala från Finland för pjäsen TIo stIckor på ett bräde

stIg amdam från Norge för pjäsen sImons hIstorIe

åsa lIndholm från Sverige för pjäsen om flIckor kunde döda

åsa lIndholms pjäs som sattes upp av ung scen/öst var även en 
av de föreställningar som bibu:s jury valt ut till biennalen men det 

var tyvärr omöjligt att samla ihop ensemblen igen. Biennalpubli-
ken får dock möjligheten att se den isländska kandidaten áslaug 
JónsdóttIrs nya pjäs Sindri Silfurfiskur.

Alla de nominerade dramatikerna presenteras på bibu.se tillsam-
mans med annan aktuell dramatik för barn och unga från de 
olika nordiska länderna. Se sid 36 för mer information om dessa 
presentationer.

Under bibu.se arrangerar Nordisk Teaterunion dessutom ett 
halvdagsseminarieum - "Kulturpolitik i Norden" - där aktuell 
nordisk kulturpolitik presenteras och diskuteras. Läs mer om 
innehållet på sid 39. 

Även i det övriga programmet har bibu.se ett speciellt fokus på 
Norden och i föreställningsprogrammet presenteras föreställ-
ningar från alla nordiska länder. 

För mer information om Nordisk Teaterunion och det nordiska 
teatermötet hänvisas till www.nordiskteaterunion.org.
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semInarIer, FöreläsnIngar, workshops, samtal
för att lära sIg mer, få nya impulser och infallsvinklar. För att granska, analysera och debattera. För att få utrymme att ställa frågor och 
förhoppningsvis få svar. För att prova på andras arbetssätt och dela erfarenheter. Om kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter. Om här 
och andra platser. Om villkor och möten. 

Välkomna till bibu:s seminarieprogram som i år spänner över ett brett spektra intressanta ämnen. Vi har valt att presentera de olika program-
punkterna under fem olika rubriker; delaktIg på rIktIgt, hur tänker VI egentlIgen, konstens byggstenar, med Världen som scen samt VIllkoren.

det blIr kaos I Världen

En kritisk granskning och ett samtal om förutsättningar och resul-
tat i ett treårigt projekt

Ta del av erfarenheter från ett samarbete mellan rIksteatern, 
barn från borgskolan i Botkyrka och botkyrka 

kommun. Om det konstnärliga leklaboratoriet 
burr (Barn och Ungas RiksteaterRåd), om den 
utmanande produktionsprocessen, den lekfulla 
föreställningen och vad man lärt sig på vägen.

Med bland andra klas VIklund - mångårig pedago-
gisk utvecklare på Filminstitutet som utvärderat och skrivit 

en rapport om projektet, lIsa hugoson - ansvarig för Barn och 
Unga på Riksteatern, samt delar av ensemblen.

Arrangeras av rIksteatern

5 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

3000 personer I en luftballong

Tänk dig en luftballong med 3000 passagerare. 
Musikalartister, skolbarn från Åhus, lärare från 
Landskrona, 7-åriga dansare från Rosengård, en 
knippe tonåringar och en massa andra som aldrig 
har flugit tillsammans förut och så 700 glasburkar...

Tänk dig sen att alla dessa ska få ballongen att lyfta upp i skyn och 
sen få ner den på säker mark. Hur går det till??

Kom på workshop, prova en flygtur och upplev hur drömmarnas 
hus jobbade fram produktionen Allt du äger är mitt!

Några ni kommer att få möta och arbeta med är 
lotta lundgen (VD) lIza fry (Konstnärlig ledare) 
och Jafer taoun (konstnär) från drömmarnas hus.

Medarrangör: drömmarnas hus

5 maj 
13.00 - 15.30 

Mejeriet

delaktIg på rIktIgt
frågor om barns och ungdomars reella möJlIgheter till delaktighet i tillblivelse och genomförande av professionell scenkonst är högaktu-
ella. Runt om i landet pågår spännande projekt. Begrepp som interaktivitet, demokrati och inflytande används flitigt. Var står scenkonsten 
i relation till dem?

Här delar många med sig av sina erfarenheter och metoder samt reflekterar över betydelsen för barnen och för konsten.  
Du är välkommen att delta.
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kunq och qaos-gruppen - att arbeta med hbt-frågor

pelle hanæus, skådespelare, regissör, queer- och 
clownaktivist, är en av grundarna till queergruppen 
komonq i Stockholm och ledde dess ungdomsen-
semble kunq. Tillsammans med max strandlund 
leder pelle hanaeus en workshop som introduce-

rar det arbete som gjorts med unga HBT-
personer i Stockholm. Workshopen visar hur teater 

och annan scenkonst kan fungera i en process för 
ungdomar att finna sin egen identitet. Ha ledig 
klädsel då en del övningar kommer att göras.

Arrangeras av kultur lund

6 maj 
10.00 - 12.00 

Mejeriet

rektorsreflektIoner - därför Inom skolans ram

Vi har samlat några skolledare som på sina arbetsplatser skapar 
förutsättningar för samarbeten mellan barn/ungdo-

mar och det professionella kulturlivet. Varför det 
då – ur ett utbildningsperspektiv? Hur gick det 
med de projekt som genomförts? Kommer de att 
ta nya initiativ? Skulle de tacka ja igen?

Ett samtal med och mellan rektorer från olika delar 
av Sverige och med olika erfarenheter. 

Samtalsledare: pIa paglIalunga, chef för bibu.se.

6 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

new connectIons - england och norge

Sedan 1999 har the natIonal theatre i London engagerat landets 
bästa och mest kända dramatiker att skriva för ungdom i skolåldern. 
Tio nya pjäser spelas av 6000 ungdomar i 180 grupper varje år; lokalt, 

på festivaler och på regionsteatrarna. De bästa produk-
tionerna blir sedan uttagna till en final i London. 

det norske teatret i Oslo tog upp projektet 2004 
och där trivs och växer det för varje år med pjäser 

beställda av de bästa, bl.a. Jon fosse. new connectIons 
har även slagit rot i bl.a. Italien, Portugal, Brasilien och USA.

Ett samtal om hur projektet har fungerat i Norge och England 
samt vad det har inneburit för de deltagande institutionerna, drama-
tikerna, publiken och ungdomarna. 

Medverkande: anthony banks, director of youth projects, the 
royal natIonal theatre och eIrIk nIlssen brøyn, projektledare 
Den Unge Scenen, det norske teatret. 
Samtalsledare är edward "buffalo" bromberg. 

Samtalet hålls på engelska.

5 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

scenkonst & demokratI 
scenkonsten mellan estetIskt uttryck och Instrumentell funktIon

Ett samtal om scenkonsten som ett verktyg i samhälls-
bygget mellan drömmarnas hus, kunq och mIchael 
eIgtVed, lektor på avdelningen för Teater och 
Performance Studier vid Köpenhamns Universitet. 

Moderator JoakIm rIndå, enhetschef Arrangörs- och 
medlemsstöd, rIksteatern • Arrangeras av kultur lund

6 maj 
13.00 - 14.30
Stadshallen

dIagnos: ung rapport från ett samVerkansproJekt

hela Vägen från Idé tIll färdIg föreställnIng

”Vi går i klass ES2C på Spyken, vi är hälften teaterelever hälften musikele-
ver. I slutet av årskurs 1 skrev vi texter på svensklektionerna. Vi bestämde 
gemensamt att texterna skulle ha samma tema. Efter vilda diskussioner 
och kraftiga ja - och nej-rop, hade vi två teman, drömmar och fördomar…”

Hör ungdomarna själva berätta om hur det har varit att 
skapa föreställningen DIAGNOS: Ung i Europa - 
drömmar och fördomar. Föreställningen visas den 
6 maj kl 11.30. Mer information finns på sid 24.

Arrangeras av klass es2c på spykens gymnasIum

7 maj 
10.00 - 11.00 
Stadshallen
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Vad fan är delaktIghet? 
ett samtal om begreppet och hur VI anVänder det

I vars ett inledningsanförande ger amerIca Vera-zaVala och ylVa 
ågren sin syn. ylVa ågren, doktorand och lärare på centrum för 
barnkulturforsknIng vid Stockholms universitet har bl.a. fördju-
pat sig i frågor om maktordningen mellan vuxna och barn. För 
amerIca Vera-zaVala - författare, dramatiker, debattör och en av 

grundarna till botkyrka communItyteater - är deltagande 
demokrati alltid ett centralt begrepp.

Tillsammans med representanter från danssta-
tIonen i Malmö, byteatern i Kalmar, tyst teater/
rIksteatern och publiken försöker vi ringa in vad vi 

egentligen menar med delaktighet.

Samtalsledare: Isak benyamIne, ansvarig för skolscenen, rIksteatern

D
elaktig p

å riktigt

7 maj 
15.00 - 16.15 

Mejeriet

palatset – barnens eget kulturImperIum

Vågar VI lämna öVer makten? 

palatset ska bli en nationalscen i världsklass för barn 
och unga med film, musik, scenkonst och eget ska-
pande i Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stock-
holm. För att barnen ska få reell makt och inflytande har 
vi från början byggt in strukturer för delaktighet. Genom att de deltar 
(och utbildas) i olika grupper, har de möjlighet att påverka allt från 
Palatsets fysiska utseende och funktion till innehållet i verksamheten. 
De blir kulturkloka, lär sig demokratiska processer och är delaktiga 
från idé och beslut till utvärdering. palatset öppnar sommaren 2011. 

Ett interaktivt seminarium med bl.a. marIa bolme, projektledare VIPP 
(Very Important Palatset People – Palatsets klubb för barnmakt), 
lotta nIlsson, konstnärlig ledare Palatset, elIn ek, språkrör för 
Palatset, VIppbarn, språkrör och medlem i Palatsets skuggstyrelse. 
Arrangeras av palatset

7 maj 
10.00 - 11.45 

Mejeriet

deVIsIng opera/dance – att skapa och utforska 

Devising Opera/Dance är en engelsk teknik där elever får 
improvisera fram olika scener. I Lund är det en klass i årskurs åtta 
på sVaneskolan som under tre dagar arbetar tillsammans med 
kunglIga operans pedagoger. Processen är i fokus och arbetet 
redovisas i en föreställning byggd av de framtagna scenerna. Temat 
är "Identitet", men mer om föreställningen vet vi inte nu. Det beror 
helt på vad gruppen skapar tillsammans… Ta del av resultatet samt 
en presentation av metoden och varför operan anammat den.

Medverkande: eleVerna, sångerskan ann-sofIe andersson, 
dansaren roy sandgren, pianisten bo Johansson och 
anna karInsdotter, avdelningschef för unga på operan. 

Arrangeras av kunglIga operan – unga på operan

7 maj 
13.00 - 14.30 
Svaneskolan

konstnären som forskare och forskaren som konstnär

Räkna med chips, läsk, makt, mellanstadiet, pop och politik när 
toVe sahlIn välkomnar dig till en praktisk föreläsning där 
du får ta del av arbetsmaterial, lekar och metoder 
som berör mötet teori-praktik, kollektiva proces-
ser och "jag vet inte"-ledarskap. 

Hur kan teori om barn och barndom möta 
scenisk praktik? Hur kan vi utmana hierarkier och 
invanda normer - i scenkonsten och i klassrummet? 
I föreställningsskapandet av Done Did Do på ung scen/öst har 
forskare från Linköpings Universitet arbetat tillsammans med 
konstnärer från ung scen/öst och mellanstadiebarn i Östergötland 
och vänt helt upp och ner på genren "klassrumsteater". Delar av 
teamet från Done Did Do och ung scen/öst finns på plats på 
detta seminarium med texter, danser och forskningsrapporter.

Arrangeras i samarbete med ung scen/öst

8 maj 
11.00 - 12.45

Mejeriet
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höjd och kompetens om målgruppernas åldersmässiga förutsätt-
ningar i ett motsatsförhållande eller är det kombinationen som 

gör att det blir så bra? På vilket sätt är det annorlunda att skapa 
föreställningar för barn än för vuxna? Gäller detsamma för 
dans som för teater? 

Ett samtal med bl.a. åsa söderberg, konstnärlig ledare för 
skånes dansteater och koreograf martIn forsberg (bl.a. AB3).

Sem
inarier, föreläsningar,w

orkshop
s, sam

tal etc

hur tänker VI egentlIgen...
Vad VI än håller på med så behöver vi ibland granska våra egna uppfattningar och bevekelsegrunder. Fundera över vad vi menar med 
olika populära begrepp och jämföra med vad andra menar. Jämföra vad vi gör med vad vi vill göra. Få syn på ett och annat. Och kanske 
göra lite, lite annorlunda framöver. Om mångfald, tabun, åldrar, kvalitet m.m.

6 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

öppna Världen för barnen

ett samtal om metoder och strukturer för mångfald på  
lItteratur- respektIVe scenkonstområdet

Hur arbetar vi med mångfald? Varför översätts så få barnböcker 
från Afrika? Varför spelas så få pjäser från andra kontinenter än 
vår egen? Ett samtal om tendenser, trender och strukturer. Om 
skillnader och likheter mellan genrerna. Om möjligheter och idéer.

Medverkande: larry lempert (chef för Internationella Biblioteket) 
och anders duus (dramatiker och dramaturg)

Samtalsledare: margareta sörensson (teater- och 
barnkulturkritiker i Expressen, författare till bl.a. 
böcker om konst för yngre barn)

Arrangeras i samarbete med: lItteralund 
bokfestIVal för barn och unga

... om ålder? - för- och nackdelar med att fokusera på åldersdefInIerade målgrupper

6 maj 
9.30 - 11.00 
Stadshallen

samspel skola - scenkonst

om Vad VI tror, gör och VIll

Hur kan samspelet stärkas och vilken kompetens behövs? Vilka 
samarbetsmodeller finns och vilka väljer man? Vem bestämmer i 
gemensamma projekt, skolan eller teatern? Vad är konstens bidrag 
till skolan och bidrar skolan till utveckling av scenkonsten? 

rIksteatern och malmö högskola bjöd under 2009/10 in skol-
ledare och teater- och filmkonsulenter till en kurs i Medier estetik 
och skolutveckling. 15 högskolepoäng senare har deltagande 

konsulenter och skolledare sammanfattat sina 
erfarenheter i tre rapporter. Hör dem berätta 
och samtala om vad som har gjorts och vad som 
behöver göras.

Arrangeras i samarbete med rIksteatern

6 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

I Sverige finns många som skickligt mejslar fram föreställningar 
som fungerar särskilt väl för ”små-åringar” respektive 
tonåringar, för bebisar eller dem som är elva år. Men 
man kan också producera/visa spännande verk i 
förtroende för att varje individ, oavsett ålder, kan få 
en egen rik upplevelse från sin utgångspunkt. 

Vad öppnar upp och vad begränsar? Står konstnärlig 
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H
ur tänker vi egentligen?

bebIspublIk - Varför det då? 
”Theatre for babies and very small children – an 

international perspective” med bl a wolfgang 
schneIder , president i Internationella ASSITEJ 
som kommit ut med en bok om teater för små 
barn i Europa, katarIIna metsälampI som är 

aktiv i det europeiska nätverket ”Small size” samt 
koreografen/dansaren mInna krook som bl.a. gjort 

föreställningen Ah hallo bebis.

Arrangeras i samarbete med sVenska assIteJ. Samta-
let hålls på engelska.

Vem beVakar barnteatern?
Sverige har länge berömt sig för att ha världens bästa barnteater. 
Men hur går det med utvecklingen idag? Vem bevakar den när 

medierna drar ner på teaterkritiken? Och vad händer med 
de grupper som spelar för barn om deras arbete aldrig 

syns i de traditionella medierna? Har barnteater 
någon plats i de nya medierna? 

sVenska teaterkrItIkers förenIng arrangerar ett 
samtal om barnteatern, kritiken och medierna.

tabu - proffs på förbJudet?
Tankar och analyser kring vad som är tabu och vad 
vi gör med det i vår konst

Vi definierar och problematiserar tabun i barn- och 
ungdomsteatern. Vilka tabun finns det? Finns det olika 
nivåer av tabun - formella och informella? Kulturella skillnader och 
likheter? Hur gestaltar vi tabubelagda ämnen - hur är reaktioner-
na? Vi jämför eventuella skillnader i de nordiska kulturerna.

Samtalet tar sin utgångspunkt i erfarenheter från workshops och 
improvisationer med såväl barn som vuxna i bl.a. Köpenhamn, 
Reykavik och Helsingfors.

Medverkande: crIstIna gottfrIdsson och robert sJöblom från 
Sverige, henrIk Ipsen från Danmark m.fl. 

Arrangeras i samarbete med sVenska assIteJ

... när kulturen knackar på skolans dörr?
En föreläsning om estetiska lärprocesser, språkutveckling och lydig 
kreativitet. Hur kan kulturen närma sig skolan? Hur 
kan skolan utvecklas med kultur och estetik?

ulla wIklund, utvecklingskonsulent på rIkskon-
serter, har en bakgrund som musiker, rytmiklärare, 
lärarutbildare, forskare och skolutvecklare. Tidigare 
undervisningsråd på Skolverket och Myndigheten för 
skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen kring kultur och 
estetik i skolan, skolbibliotek och språk-, läs- och skrivutveckling. 
Författare till flera böcker, bl a Den lydiga kreativiteten och den 
nyutkomna När kulturen knackar på skolans dörr.

Arrangeras av länsteatrarna I sVerIge

7 maj 
13.00 - 14.45 

Mejeriet

7 maj 
15.00 - 16.30
Stadshallen

7 maj 
15.00 - 16.30 
Sagohuset

7 maj 
10.00 - 12.00 
Stadshallen

Bild från bebis-föreställningen Oogly Boogly 
med Dansstationens Turnékompani

barnens kulturella rättIgheter

Kulturrådet presenterar sin nya rapport med statistik kring barns 
och ungdomars kultur, arbetet med utvärderingen av Skapande 

skola-uppdraget och uppdraget om barns och ung-
domars rätt till kultur. Efter presentationen finns 
utrymme för samtal med publiken. 

Medverkande: mIka romanus och Jochum landIn 

Arrangeras av kulturrådet 

7 maj 
17.00 - 18.00 
Stadshallen
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konstens Byggstenar
rum, lJus, rörelse, rymd, rekVIsIta, text, tal, mim, docka, dans, ljud, mask, vändpunkt, musik, dramaturgi, kostym, rytm, röst, kropp… Och 
hur de kolliderar, ger varandra motstånd eller lyfter fram en viss beståndsdel. Hur de gemensamt bär föreställningen framåt och ger 
berättelsen många klangbottnar. Hur helheten blir större än delarna. Men också om delarna själva.

rummets betydelse - när publIken är medagerande

Hur påverkas arbetet med utformningen av scenrum, kostym, rekvisita 
och mask när publiken är medagerande? Kan rummet och den visuella 
gestaltningen skapa förutsättningar för en tätare interaktion. Svart låda 
eller scen och salong? Vad händer om attributen på scenen ser ut som 
publiken förväntar sig kontra om de ställer begrepp på huvudet? 

Scenograf, regissör, dramatiker och pedagog samtalar 
utifrån egna erfarenheter. Om vilka rum vi behöver 
i framtiden samt om visuella med- och motspråk 
på scenen.

5 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

backa / publIken 
I princip all teater som riktas till barn och unga har den gemen-
samma nämnaren att nästan ingen i publiken är där frivilligt. Hösten 
2009 ville backa teater underminera sin egen trygga maktposition 
gentemot publiken och istället ställa sig riskfyllt nära dem. Resultatet 
var tre sinsemellan väsensskilda föreställningar: Gangs of Gothen-
burg, 4018 dagar och Lille Kung Mattias. Hör om sanningen och 
konsekvensen av när Backa Teater detroniserade sig själv.  

Medverkande: mattIas andersson, annelIe erIksson, ulla kassIus, 
Johanna larsson, stefan åkesson, marIa hedborg, rolf 
holmgren, gunIlla Johansson, rasmus lIndgren, lau-
rence plumrIdge, ulf rönnerstrand, lars VärInger m.fl. 

Arrangeras i samarbete med backa teater

I samband med seminariet delas teaterkritikernas 
"Barn och ungdomsteaterpris" 2009 ut till Backa teater.

6 maj 
15.00 - 16.45 

Mejeriet

Vad kommer först; bIlden eller ordet? 
Vad inspirerar en dramatiker till att skriva? Hur hanterar regis-
sör och scenograf dramatikerns scenanvisningar? Hur på-
verkar skådespelarna vår upplevelse av rummet? Om 
inspirerande ögonblick och överraskningar i arbetet.

Samtal men dramatiker, regissör, scenograf och skåde-
spelare kring arbetsprocessen med en föreställning. De 
berättar om val och erfarenheter de gjort och illustrerar dem 
med bilder. Bilderna kan vara på saker som inspirerat dem, från den 
färdiga föreställning eller på kostymen som fick rollkaraktären på plats.

6 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

dockteater - helt enkelt bara teater

pygméteaterns uppsättning av greta sundbergs Röd Måne är en 
transponering av en pjäs för skådespelare till dockteater. Farhågorna 
att dockteater för en tonårspublik skulle uppfattas som "barnslig" kom 
på skam. Ungdomar är vana vid animerad dockfilm och serieteckning-

arnas estetik. Och dockteaterns period som barnteater är 
ur ett historiskt perspektiv en parentes. Dockteater har 
alltid varit för alla åldrar och för många genrer. 

Ett seminarium med introduktion till dockteaterns långa 
historia och genomlysning av frågan om dockteaterns 

relation till teater i allmänhet, till populärkultur och till en 
åldersindelad publik. Samtal varvas med filmvisning.

Medverkande: helena nIlsson, Vesna stanIsIc, sVen wagelIn 
challIs, greta sundberg och margareta sörenson

Arrangeras av pygméteatern och unIma-sVerIge 

5 maj 
17.00 - 19.00 
Stadshallen
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fruktbara kollIsIoner 
Barnföreställningar kan vara ett koncentrat av det bästa teaterkon-
sten har att erbjuda.

Manuskriptet för barnteater förhåller sig till dramatiken, som po-
esin till prosan, där ord och bilder vägts på guldvåg, 

innan de befunnits tillräckligt viktiga för att få vara 
med i teaterberättelsen. 

Vad händer om vi väljer bort manusförfattaren i 
teaterarbetet? Hoppar vi då över en av grundste-

narna i uppsättningen?

En diskussion om samarbetet mellan dramatiker, regissör och 
ensemble och om manuskriptets betydelse för arbetsprocessen 
och för det konstnärliga resultatet. Manusförfattare, regissör, dra-
maturg och skådespelare samtalar om sina mål och erfarenheter.

Samtalsledare: bIrgIt hageby

Arrangeras av sVerIges dramatIkerförbund

7 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

det Var en gång… 
Under första halvan av 1900-talet gjordes, framförallt vid jultid, 
stora uppsättningar för barn på landets större scener. Föreställ-
ningarna var ofta baserade på kända sagor och mer omsorg lades 
på teaterteknik än på manusarbete och skådespeleri. De senaste 
decennierna har barnteatern dominerats av samtidsskildringar 
och ett intimt tilltal. Nu har sagorna återkommit som 
underlag för barn- och ungdomsteater.

Vad är det i sagomaterialet, som lockar våra 
dramatiker idag? Eller är det teatrarnas ledningar? 
Finns det rentav en ny kulturpolitisk syn på publi-
ken, som är drivande i den här utvecklingen?

Dramaturgerna lena frIdell och bIrgIt hageby samtalar med 
sofIa fredén, åsa lIndholm och ola karlberg

Arrangeras av sVerIges dramatIkerförbund

8 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

lJusets roll  
Ett samtal om ljussättning av scenkonst för barn 
och unga. Ställer en yngre publik andra krav på 
ljussättningen än en äldre? Vilka konventioner 
finns och vilka finns inte? Vilka begränsningar och 
möjligheter har ljussättaren som konstnär inom scenkonst för barn 
och unga? Praktiska förutsättningar och begränsningar påverkar 
alltid ljussättningsarbete. Vilka praktiska förutsättningar påverkar 
ljussättningsarbetet med scenkonst för barn och unga? 

På plats finns en panel av namnkunniga ljussättare; lars lIlJegren, 
zebradans m.fl. dans och teatergrupper. Jenny andré, dramaten 
och mIkael tham, adjunkt och ansvarig för utbildningen i ljusdesign 
vid dramatIska InstItutet, har ljussatt åt Pantomimteatern, Mitt-
iprickteatern, Teater Fredag, Teater Barbara med flera. 

Arrangeras i samarbete med sVenska lJussättarförenIngen

8 maj 
11.00 - 12.30 
Stadshallen

en skådIs och en låda - eller en ensemble

Samtal om vikten av att ha en kontinuitet i en ensemble och vad 
en ensemble med en längre process betyder för ett publikmöte. 
Just nu en utopi för barn. 

suzanne osten (konstnärlig ledare) och Jonas 
kahnlund (VD), båda från unga klara, 
samtalar om vikten av att inte släppa på kvali-
tetskraven och ambitionerna när man riktar sig 
till ung publik. Barn kräver att tas på allvar.

Arrangeras av unga klara

8 maj 
13.00 - 14.30 

Mejeriet
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Barn och unga I dagens norden - presentatIoner aV aktuell dramatIk

aktuell nordIsk dramatIk för barn och unga presenteras av Nordisk Teaterunion. Passa även på att få smakprov från alla nominerade 
dramatiker och pjäser som är nominerade till Nordiskt Dramatikerpris. Prisutdelningen sker vid biennalfesten på Mejeriet den 7 maj.

Alla presentationer hålls i Lunds Stadshall.

ONSDAG 5 MAJ KL 17.00-18.30 • DANMARK
Dansk dramatik för barn och unga samt Danmarks kandidat till 
det nordiska dramatikerpriset lIne mørkeby med pjäsen 
6 P LR K, en ungdomspjäs med ett brännande aktuellt ämne.  

Presentatör: me lund, dansk magister i teaterlitteratur, teaterkriti-
ker på Berlingske Tidende. 

TORSDAG 6 MAJ KL 09.30-11.00 • ISLAND 
Dramatik för barn och unga på Island samt den isländska 
kandidaten till det nordiska dramatikerpriset áslaug JónsdottIr 
med pjäsen God kväll. Samma författare har skrivit pjäsen Sindri 
Silfurfiskur som gästspelar på bibu.se 

TORSDAG 6 MAJ KL 17.00-18.30 • FINLAND 
Presentation av finsk dramatik för barn och unga samt Finlands 
kandidat till det nordiska dramatikerpriset heInI Junkkaala med 
pjäsen Tio stickor på ett bräde. 

Uppläsning av delar av texten av dan henrIksson och IrIna pulkka, 
presentation av författare heInI Junkkaala och översättare/dra-

maturg anna sImberg samt skådespelare IrIna pulkka, ordförande 
för Finsk Assitej. 

FREDAG 7 MAJ KL 10.00-11.30 • SVERIGE 
Svensk dramatik för barn och unga samt 
Sveriges kandidat till det nordiska 
dramatikerpriset åsa lIndholm med 
pjäsen Om flickor kunde döda. 

Läsning från ung scen/öst. 
Presentatör: pIa huss, teaterkritiker, 
medlem i den svenska juryn. 

FREDAG 7 MAJ KL 17.00-18.30 • 
NORGE 
Norsk dramatik för barn och unga samt Nor-
ges kandidat till det nordiska dramatikerpriset stIg amdam med 
pjäsen Simons historie. Pjäsen berättar om en ung norsk man i 
krig och samhällets ansvar. 

BuIldIng BrIdges – crossIng Borders 
Svenska ASSITEJ bjuder in till tre samtal om internatio-

nellt och interkulturellt samarbete och utbyte med 
fokus på Rwanda, Turkiet och Kosovo. Samtalen 
äger rum i Lunds Stadshall och hålls på engelska. 

ONSDAG 5 MAJ KL 17.00-18.00 • MED TURKIET I FOKUS
Samtalsledare: bernt höglund

TORSDAG 6 MAJ KL 17.00-18.00 • MED RwANDA I FOKUS 
Samtalsledare: marIe persson hedenIus

FREDAG 7 MAJ KL 17.00-18.00 • MED KOSOVO I FOKUS 
Samtalsledare: nIclas malmcrona

36
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med Världen på Besök
VI är I Världen och Världen är här. Ändå ser det så olika ut. Inom spåret med Världen på besök berättar människor från olika platser om villko-
ren för barn och scenkonst i sina länder. Vi samtalar om utbyte över kultur- och nationsgränser. Om erfarenheter och drömmar. Internationellt 
och interkulturellt. Var finns jag/vi/Sverige/Norden i relation till andra delar av världen? Vad kan vi lära av varandra?

Inte som här - dans I ukraIna, moldaVIen och VItryssland.

Hur ser villkoren ut för att skapa och framföra scenkonst och 
vilka är perspektiven på föreställningar för och med barn och 

unga i östra Europa? Kings&Queens&Other Bosses är 
resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan dansare/
koreografer från Moldavien, Ukraina, Vitryssland 
och Sverige. Från vilka perspektiv startar ett sådant 

samarbete och vilka är de olika förväntningarna för 
personerna och institutionerna som är delaktiga?

Samtal med benno Voorham och sybrIg dokter från laVa dans-
produktIon samt dansare som medverkar i föreställningen. 

Arrangeras i samarbete med laVa-dansproduktIon

afrIcan cInderella - ett unIkt samarbete 
African Cinderella är ett unikt samarbete mellan rIksteatern och na-
tIonal theatre ghana. Det är ett konstnärligt och produktionstekniskt 
utbyte med mål att göra en turnerande familjeföreställning i Ghana 
med fokus på barns och kvinnors rättigheter. Föreställningen är starkt 
förankrad i en modern och urban kontext i Ghana, där Askungens öde 
belyser många barn och kvinnors verklighet. Regissören franscesca 
quartey berättar tillsammans med ljud-och bildteknikern 
tobIas stål, mansour hosseInI och ranI kasapI från 
rIksteatern om samarbetet, utmaningarna och varför 
samarbeten som dessa är viktiga i framtiden. 

Arrangeras i samarbete med rIksteatern

norrIfrån och på tVärs 
samIskt och tornedalsfInskt perspektIV på scenkonst

Sedan urminnes tider har människor i norra Sverige levt 
i dubbla och tredubbla kulturer samt behärskat många 
språk.  Hur ser det ut i dag? Hur bidrar scenkonsten till 
att revitalisera språk som delvis gått förlorade och hur 
gör man teater för människor som lever i den glesaste av 
glesbygder där mycket gamla konflikter ibland flyter upp till ytan?

Ett samtal med bl.a. lena engqVIst forslund, teaterchef för 
gIron sámI teáhter i Kiruna och ulf fembro, teaterchef för 
tornedalsteatern i Pajala. 

Arrangeras i samarbete med gIron sámI teáhter

7 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

7 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

8 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

ungdomsteater på gazaremsan

Dokumentärfilmen The Game visar på villkoren för en ung skåde-
spelare i Gaza och hur det kan gå när teatergruppen blir inbjuden 
på Europaturné. boel höJeberg presenterar filmen och berättar om 
dramatIska InstItutets och sina egna erfarenheter av samarbeten 
med teatrar i Palestina och fler länder i regionen. 

boel höJeberg är lärare för scenkonstproducentutbild-
ningen på dramatIska InstItutet. Sedan 1997 också 
samordnare för institutets och Sidas samarbete med 
stöd till scenkonsten i Mellanöstern. Genom sitt 

uppdrag har hon besökt regionen många gånger. 

Arrangeras i samarbete med dramatIska InstItutet

8 maj 
13.00 - 14.30 

Mejeriet
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VIllkoren
det är Valår. Förra året kom kulturutredningen. Pensionstrassel. Stillastående d.v.s. urholkade anslag till fria grupper. Skapande skola-satsning-
en utökas. Vi förväntas samarbeta över gränser. Arvsfonden satsar på delaktighet. Barnkonventionen är på tapeten. Vilken roll har den profes-
sionella scenkonst som möter ung publik i allt detta? Vilka förutsättningar har den och vilka borde den ha? Här belyser vi några aspekter. 

att delegera kreatIVItet 
För tre år sedan fick tre av regIonteater Västs skådespelare i 
uppdrag att föreslå en repertoar på ett tema: jämställdhet. Mål-
gruppen var högstadiet – därefter var spelrummet fritt! 

De kom tillbaks med PROJEKT:ID som nu röner 
stora framgångar med bland annat No tears 

for queers som turnerat landet runt. 

olof lIndqVIst, teaterchef på re-
gIonteater Väst samtalar med bl.a. 
skådespelaren mattIas brunn om relationen 
mellan politiker, konstnärer och ungdomar.

Arrangeras av regIonteater Väst

Sem
inarier, föreläsningar,w

orkshop
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tal etc

5 maj 
15.00 - 16.30 
Stadshallen

6 maj 
9.30 - 11.00 
Stadshallen

skapande skola - swot
styrkor, sVagheter, möJlIgheter, hot • fortsättnIngen 

En uppföljning av förra biennalens swot-analys utifrån 
gjorda erfarenheter och nya satsningar för delvis nya 
målgrupper. Vad har hänt? Hur, vad och vilka projekt 
har genomförts? Hur ser fortsättningen ut?  

En diskussion med representanter från teater- och 
dansområdet, kommun, skola och kulturrådet utifrån kun-
skap om vad som genomförts inom Skapande skola-satsningen. 

Ett SWOT-protokoll visas med dataprojektion och fylls i under 
seminariet. Publiken är välkommen att kommentera och komplet-
tera under analysens gång.

Inleds med en rapport från kulturrådet om Skapande skola 2008.

Arrangeras av teatercentrum och danscentrum

slIt och släp... Vardag för turnerande barnproduktIoner

Känner ni igen det här; köra turnébil, bära scenografi, bygga, spela, 
hålla workshops, riva, lasta och åka vidare? Kanske en åttondel av 
arbetet är att göra det man är bra på; att spela sin föreställning.

Slitet bidrar till att det blir lågstatusjobb att spela för barn och unga. 
När karriären tar fart väljer många bort gympasalarna och släpet. 
Hur påverkar det utbudet som når ung publik runt 
om på mindre orter? Hur kan vi tänka nytt och göra 
arbetet ännu mer konstnärligt inspirerande? Vad  
kan vi göra för att inte barnen ska bli förlorarna?

Ett samtal med arrangörer, utövare och förmedlare.

Arrangeras utifrån en idé från teaterförbundets dansaraVdelnIng

5 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen

Vem har makten öVer Inköpen?
Vem, var och hur bestäms det vad som skall köpas in till 

barn i skola och förskola? Hur är gången? Vem avgör 
vad som är kvalitet? Var kommer barnen in? 

En paneldiskussion mellan företrädare för olika 
delar i kedjan mellan en föreställning och dess 

möte med barnpubliken – producenten/skådespela-
ren, inköparen/arrangören, läraren/förskolläraren.

Arrangeras av teaterförbundet, regIonråd skåne

5 maj 
13.00 - 14.30 
Stadshallen
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kulturpolItIk I norden - del 1
Nationella rapporter

Exempel från tre länder med intressant utveckling 
inom kulturpolitiken:

I Norge har man gjort stora satsningar på kulturen 
och fått upp kulturpolitiken högt på den politiska dagordningen. 

I Finland avger undervisningsministeriet i mars en utredning om 
kulturens framtid. Presenteras av hannele seItsonen, konsultativ 
tjänsteman på Finlands undervisningsministerium och generalse-
kreterare för utredningen.

I Danmark finns många omdiskuterade inslag i kulturpolitiken. Ett 
förslag till ny teaterlag kommer under våren. 

Arrangeras av nordIsk teaterunIon

kulturpolItIk I norden - del 2
Paneldebatt om svårigheter och möjligheter i den nordiska 

kulturpolitiken under ledning av Karin Helander

Medverkande är deltagare från Danmark, Finland, 
Färöarna, Island, Norge och Sverige bl.a. tInna 
gunnlaugsdóttIr, teaterchef Island, paulIIna 

hulkko, ordförande i Finsk Teaterunion. 

Arrangeras av nordIsk teaterunIon

Villkoren

skapa skapande skola-proJekt

En workshop för skolpersonal, utövare på scen-
konstområdet och elever i åk 4-9. Hur kan man 
använda teater och sceniska uttryck i skolan – hur 
kan vi skapa ett projekt tillsammans? Hur kan vi 
skapa förutsättningar för samverkan i hela processen? 
Hur formulerar vi våra intressen, behov och resurser? 

Workshopledare: anna markIng från tage granIt 

Arrangeras av teatercentrum

6 maj 
13.00 - 14.30 

Mejeriet

frI eller ofrI

ett samtal om samarbeten mellan InstItutIoner och frIa grupper

Många av våra offentligt finansierade kulturinstitutioner, och kan-
ske operahus i synnerhet, har en stark formell struktur 

och planerar långt – ibland flera år – i förväg. Bland 
de fria teatergrupperna, vars ekonomiska bas ofta 
utgörs av bidrag som beviljas för ett år i taget, finns 

inte möjligheterna till den framförhållningen. Hur 
kan institutioner och fria grupper ändå samverka? Är 

det möjligt att samverka på lika villkor, med de olika exis-
tensvillkor vi har? Hur möter det bundna det obundna?

Genom exempel på samarbeten mellan två operahus och två fria 
grupper vill vi diskutera hur det kan vara – och hur vi alla kan bli 
bättre på – att tillsammans skapa musikdramatisk scenkonst för 
barn och unga.

Medverkande: marIa sundqVIst, operaVerkstan malmö opera, 
anna karInsdotter, kunglIga operan samt representanter från 
drömmarnas hus, Malmö och dockteatern tIttut, Stockholm.

Arrangeras av operaVerkstan malmö opera

6 maj 
17.00 - 18.30 
Stadshallen

kulturpolItIk - efter utrednIngen och före Valet

Förra året presenterades äntligen den stora kulturutredningen. 
Men vad händer nu? Vilken plats har kultur för barn och 
unga fått? Och hur ser det ut inför valet? Kommer 
kulturen att bli en valfråga?

Samtal och diskussion mellan politiker från olika 
partier och företrädare för kulturlivet. 

8 maj 
11.00 - 12.30 
Stadshallen

7 maj 
15.00 - 16.45 
Stadshallen

7 maj 
13.00 - 14.45 
Stadshallen
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frukostsamtal 
Avspänt frukostsamtal utifrån en eller två aktuella biennalföre-
ställningar. Möt upphovsmän, artister eller andra inblandade i ett 
samtal med någon som har sett, hört och tyckt. 

torsd 6 maJ & fred 7 maJ kl 8.30-9.15 • lörd 8 maJ kl 9.00-9.45

bIennalfest 
Ett utmärkt tillfälle att slappna av och umgås 
med varandra mellan alla övriga programpunk-
ter. Buffémat, bar, goda mingelmöjligheter, 
musik, underhållning, dans och en eller annan 

överraskning utlovas. 

Festen kostar 250 kr för alla med biennalpass och bo-
kas på beställningstalongen. Kvarvarande festbiljetter 

kan köpas i informationsdisken under biennalen.

I inledningen av festen kommer det nordIska 
dramatIkerprIset samt prIx d'assIteJ att delas ut.

InVIgnIng

Vi har gett fria händer åt ungdomar från lunds 
ungdomstIng att skapa en invigning helt i deras 
egen smak. 

slutsamtal 
Tillsammans med juryn och IngrId kyrö, biennalens 
styrelseordförande, sammanfattar, avrundar och av-
slutar vi årets biennal och blickar framåt mot nästa 
gång vi träffas. Vad innehöll de fyra dagarna i år? 
Vad tar vi med oss hem? Vilka processer har satts 
igång och vilka diskussioner bör fortsätta?

7 maj 
21.00 - 03.00 

Mejeriet

8 maj 
15.00 - 16.30 

Mejeriet

öVrIga programpunkter

swedIsh playwrIght cararet 
En dramatikerkabaré med amerikansk förebild som 
har blivit ett återkommande inslag på bIbu.se. Möt 
dramatiker i full frihet på scen när de läser ur egna 
pjäser. Snabbt, rappt, spännande och underhållande.

5 maj  22.00 
6 maj  21.00 

Mejeriet

speeddatIng

en möJlIghet för regIssörer och dramatIker att träffa uppdragsgIVare

Delegationer bestående av t.ex. teaterchefer, konstnärliga ledare, 
dramaturger och/eller producenter från landets 

teatrar eller teatergrupper, sitter vid var sitt bord 
på Mejeriet. Under cirka 90 minuter är dessa 
delegationer beredda att ta emot upp till 8-9 
professionellt  verksamma regissörer och dra-

matiker som är där för att presentera sig själva, en 
uppsättningsidé eller ett projekt. Varje dejt får ta knappt 

tio minuter, sen är det dags att möta nästa.

Obs! Enbart öppet för dramatiker och regissörer.  
Separat anmälan till speeddate@sre.nu senast 31 mars.

Arrangeras av teaterförbundet (sVenska regIssörsförenIng) och 
sVerIges regIssörer sre

6 maj  
17.00 - 18.45 

Mejeriet
Juryn på plats 

Ett tillfälle att träffa jurymedlemmar för samtal om 
vad de har fått syn på och funderat över inför årets 
biennal. Om deras och era upplevelser, intryck och 

förväntningar.

5  maj  
17.00 - 18.00 

Mejeriet

Foto: Tommy 

5 maj 
21.30 - 22.00 

Mejeriet
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Rullande filmvisning i Stallet/Mejeriet
Kontinuerlig filmvisning på Stallet/Mejeriet enligt ett schema 
som annonseras under biennaldagarna.

Vi kommer bland annat att visa följande filmer:

the game • En dokumentär om några unga skådespelare 
på Gazaremsan och hur det kan gå när de blir inbjudna på 
Europaturné. Samtal efter filmen kl 13.00 den 8 maj.

en lIten fIlm om att blI männIska! • En dokumentärfilm 
av chrIstIna melander som skildrar byteaterns arbete med 
projektet och föreställningen Bli Människa!

klassens VärstIng • En dokumentärfilm av JulIa högberg, 
skapad för ung scen/öst. Filmprocessen triggades igång av att 
Julia fick en godisbit i huvudet under en föreställning. Den handlar 
om uppriktig vilja till kommunikation och om teatertanter.

onsdag 5 maJ kl 10.00-21.00 lördag 8 maJ kl 10.00-13.00

1

workshops För proFessIonella dansare och skådespelare
dansworkshop med martIn forsberg

Workshop med repertoar från föreställningen ab3 (se sid 8). 

martIn forsberg är en av Sveriges mest intressanta unga kore-
ografer. Sedan han avslutade sin koreografiutbildning 2005 har 
han varit flitigt anlitad som koreograf men även producerat flera 
verk i egen regi. 

onsd 5 maJ kl 10.00-16.00. Lokal meddelas senare. 

Workshopen inleds med daglig träning och är enbart öppen för pro-
fessionella dansare och koreografer. Separat anmälan till info@bibu.se.

Arrangeras i samarbete med dansallIansen

new InternatIonal encounter

Internationell workshop för skådespelare och regissörer med alex 
byrne från teatergruppen nIe som medverkar på bibu.se med sin 
europeiska trilogi (se sid 16-17). alex byrne är regissör och har 
stor erfarenhet av att leda workshops – både för professionella 
utövare och för barn och unga.  
Mer info om nIe finns på: www.nie-theatre.com

fred 7 maJ kl 9.00-12.00 på meJerIet. 
Workshopen hålls på engelska.

Arrangeras av assIteJ world congress and performIng arts 
festIVal for chIldren and youth 2011

blI männIska! - från kalaharI tIll kalmar

om hur männIskan bleV männIska under 8 mIlJoner år.

En interaktiv utställning om byteaterns samarbetsprojekt med 
fjärde, femte och sjätteklassare från Halltorp och Smedby. På 
Byteatern sa man sig: ”Nu har vi gjort teater för barn i tretti år, det 
är dags att göra MED barn!” 

Kom och kolla in vad de har gjort, men framför allt, var med och 
prova på! I utställningen kan du vara med i tre olika workshopar 

som ger dig en upplevelse av hur de har arbetet med 
barn och vuxna i Bli människa-projektet. 

Utställning hela festivalen i stadshallen!

workshops torsdag 6 maJ • stadshallen

kl 14.30-15.30 • pInnar och stenar

kl 15.45-16.45 • berättelser VId elden

kl 17.00-18.00 • homo sapIens framtIdIensIs
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Välkommen på kalas I malmö/köpenhamn 20-29 maJ, 2011
assIteJ performIng arts festIVal for young audIences är en ung, inspirationsrik och fängslande festival med fokus på barn och unga, 
internationellt samarbete och förstklassig scenkonst. Festivalen är en storslagen fest för hela Öresundsregionen, för barn och unga i 
Malmö och Köpenhamn och för alla som har intresse för spännande, innovativ och laddad scenkonst! 

20-29, maj, 2011 smäller det stort! Festivalens invigning kommer 
äga rum med pompa och ståt på Malmö Operas stora scen och 
kommer efterföljas av dagar fullspäckade med roliga föreställ-
ningar för alla åldrar. I fokus står just 30 nyskrivna föreställningar 
som avspeglar barn och ungdomsteater från hela vår värld. Som 
om det inte vore nog, en suggestiv dansk/svensk kavalkad som 
visar de gångna årens mest uppskattade danska och svenska 
föreställningarna kommer inta de centrala delarna av de båda 
värdstäderna. Medryckande workshopar och seminarier som 
berör och håller dig kvar kommer också vara 
en del av programmet.  

Temat för festivalen är ”Building 
Bridges, Crossing Borders” vilket 
återspeglas i såväl den enorma 
internationella mångfald bland 
föreställningarna som i det 
dubbla värdnationsskapet som 
delas av Malmö och Köpenhamn. 
Mycket av ASSITEJs internatio-
nella arbete präglas just av att 
bryta landsgränser och skapa en 

dialog över kulturella och politiska gränser. Vi vill tillsammans med 
er visa världen att Öresundsregionen är ett rikt kulturellt område 
med syftet att bygga broar mellan olika kulturer!

assIteJ performIng arts festIVal for young audIences är en del av 
den Världskongress som anordnas av Svenska ASSITEJ och Danska 
ASSITEJ. Under festivalens 10 dagar kommer 1500 delegater från 
alla världens hörn att strömma in i Malmö och Köpenhamn för 
delta i ASSITEJs generalförsamling men även för att ta del av festi-
valen. Vart tredje år flyttas Världskongressen och Festivalen till olika 

platser runt om i världen och har därför av många 
kommit att kallas för just Olympiska spelens 

scenkonstfestival. 

Vill du vara med på en scenkonstfes-
tival som ger garanterad ståpäls?

Mer information kring alla festlig-
heter och upptåg, finns på  
www.assitej2011.info.

Varmt välkommen på kalas i 
Malmö och Köpenhamn  
20-29 maj, 2011!

ASSITEJ står för franskans ”Association International du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse” 
vilket översätts till Internationella organisationen för barn- och Ungdomsteater
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Teatercentrum
/Svenska A
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BIennalens huVudmän
InItIatIVet tIll en sVensk scenkonstbIennal för barn och unga kom från organisationerna teatercentrum och sVenska assIteJ. Från båda håll 
upplevde man att det saknades en nationell samlingsplats för den professionella scenkonst som skapas speciellt för yngre. Den första bien-
nalen arrangerades i maj 2006 och sedan hösten 2007 går biennalen under namnet bibu.se. 

sVenska assIteJ och teatercentrum har gemensamt startat Bibu AB som har till uppdrag att producera/genomföra biennalerna. 
Organisationerna äger femtio procent av bolaget vardera.

teatercentrum 
frI teaterkonst – hela tIden – öVerallt

teatercentrum är de fria teatrarnas intresseorganisation. 
Teatercentrum samlar en stor mängd teatrar och individer som 
arbetar med fri teaterkonst. Flertalet av dessa presenterar barn- 
och ungdomsteater, når en stor publik runt om i landet och är 
internationellt erkända.  

Teatercentrum har som mål att skapa förutsättningar för en 
fortsatt utveckling av den fria teaterkonsten lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Varje månad spelas över ett och ett 
halvt tusen teaterföreställningar i Sverige. Var tredje framförs av 
en fri teater. Teatercentrum organiserar närmare 70 av dessa fria 
teatrar, verksamma i hela landet.

Teatercentrum presenterar stolt tillsammans med Svenska Assitej 
den tredje upplagan av scenkonstbiennalen för barn och unga 
2010, och ser fram emot fyra intensiva dagar med föreställningar, 
möten, samtal och diskussioner om scenkonst för barn och unga.

Mer information om Teatercentrum hittar du på deras hemsida 
www.teatercentrum.se

sVenska assIteJ
sVenska assIteJ är en del av det internationella nätverket 
ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la 
Jeunesse) 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 dramati-
ker, 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.

För kontakt och mer information - titta in på www.assitej.se
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om BIBu.se
bibu.se är bIennalen med, för och om professIonell 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. 

Med festivalen vill vi synliggöra och stärka positionerna för den 
scenkonst som speciellt riktar sig till en ung publik. Vi erbjuder 
plats för analys, samtal, diskussion och debatt kring områdets 
status och utvecklingsmöjligheter.

En förhoppning är att varje biennal skall bli ett samlat forum 
där alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur 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. Då blir bibu.se en kraftfull mötesplats, en 
plattform för utbyte och nya impulser. Ett vattenhål för alla som 
tycker att de som växer upp ska få ta del av spännande, spetsig 
och underbar scenkonst!

bakgrund
Länge saknades det en nationell samlingsplats för den scenkonst 
som skapas speciellt för yngre. Därför tog teatercentrum och 
sVenska assIteJ initiativet att skapa Nationell Scenkonstbiennal 
för Barn och Unga. Den första biennalen arrangerades i maj 2006 
och sedan hösten 2007 går biennalen under namnet bibu.se. 

Svensk scenkonst för barn och unga har mycket gott renommé in-
ternationellt och från utlandet hade man länge efterlyst ett forum 
där det svenska utbudet presenteras på bred front. bibu.se kan nu 
fylla detta behov och därmed främja kontakterna med omvärlden. 

Barnkultur är sedan 70-talet en prioriterad del av den svenska 
kulturpolitiken. I kulturpropositionen från 1996 befästes barnens 

lika rätt till kultur bland annat genom riktade insatser i form av 
nationella uppdrag och länskonsulenter. Även den nuvarande 
regeringen har bland annat i den kulturproposition som presen-
terades i september 2009 lyft fram barns och ungas rätt till kultur 
som ett av de högst prioriterade områdena inom kulturpolitiken. 
I FNs barnkonvention, som Sverige har förbundit sig att följa, 
fastslås såväl barns rätt att uttrycka sig konstnärligt som barns rätt 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Ändå uppvisar landets barnkulturkarta fortfarande stora skillnader, 
både vad gäller utbudets omfattning och dess kvalitet. Det är 
inte alltid lätt för barn och deras företrädare att utnyttja rätten till 
kultur och eget skapande. 

bibu.se sätter fokus på dessa frågor och vill bidra till att de 
stolta kulturpolitiska målen och ambitionerna kan uppnås.
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BIBu.se ska: 
• presentera högkvalitativ och nyskapande scenkonst från Sverige och den internationella arenan 

• synliggöra, stärka positionerna och skapa opinion för teater, dans 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

• genom de internationella inslagen visa andra uttrycksformer och metoder än de traditionella, västerländska 

• 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 scenkonst för barn och unga 

• inspirera målgrupperna till utveckling inom sina respektive verksamhetsfält

Därigenom bidrar biennalen till att långsiktigt säkerställa barn och ungas tillgång till scenkonst av hög kvalitet.

O
m

 bibu.se

ur Fn's BarnkonVentIon
artIkel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida infor-
mation och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

artIkel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i 
det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall 
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet.
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lund - Ideernas och FestIValernas stad
lund är en modern stad med en blandning av nytänkade och tradition. Om några år finns här Max IV och ESS-
anläggningen – och en helt ny stadsdel - som gör staden både till ett regionalt centrum och ett fönster mot världen. Så 
har det varit tidigare, när Domkyrkan faktiskt var Danmarks viktigast kyrkliga centrum och staden runtomkring en mö-
tesplats för handel och människor. Det lokala, regionala, nationella och internationella möts nu som då i Lund. Mötena 
mellan tankar, människor och kulturer skaver mot normer och utmanar, men så ska det vara. 

De tre festivalerna bibu.se, Lund International Choral Festival och LitteraLund är knutpunkter i Lunds kulturliv. Vid sidan av 
dessa tre satsningar finns ett professionellt kulturliv, en gedigen amatörkulturtradition och ett tänkande universitet. Festivalerna har 
vuxit ur myllan. Utan de fria teatergrupperna, utan alla körentusiaster och utan en stark tradition för det skrivna ordet hade festivalerna 
inte uppstått. Det finns fler områden att upptäcka och utveckla. Film, bildkonst, musik, moderna medier är också bitar i pusslet för att 
göra Lund ännu mer attraktivt. Och hela tiden måste man påminna sig om att det som ännu inte finns pockar på vår uppmärksamhet. 

Lund har de senaste åren kraftsamlat, undersökt, diskuterat och nu finns en vision om ett ännu starkare kulturliv. Det har blivit en liten 
bok som nu omsätts i vardagshandlingar. Det centrala begreppet är gästfrihet. Lund välkomnar kultur. Det förpliktigar.

lund InternatIonal choral FestIVal
med kända operakörer på programmet, samt barnkörgalan Sjung-
Gung med 600 sjungande mellanstadielever. Allt med kända artister. 
Utöver gästprogrammet kommer lunch- och eftermiddagskonserter 
med stadens egna körer hållas i bl.a Domkyrkan. Övriga körscener i 
Lund denna späckade musikvecka är Allhelgonakyrkan, Stadsteatern, 
Stadshallen, Universitetets aula och Mejeriet. Nytt inslag för i år är 
att lyfta fram en körpersonlighet med anknytning till Lund i en egen 
konsert, vilken kommer att utgöra avslutningskonserten för festivalen. 
Parallellt med konserterna ges även workshops och seminarier, samt 
mästarkursen i kör- och orkesterdirigering, Lund International Choral 
Academy, i samarbete med Lunds universitet.

För mer information vänligen besök festivalens hemsida:  
www.lundchoralfestival.org

lunds körer har alltId hållIt hög InternatIonell nIVå och vinner 
ohejdat priser ute i världen. Det myllrande körlivet i staden utgör 
grunden för Lund International Choral Festival, en mötesplats för 
körsångare, publik och toppartister. Den 11- 17 oktober 2010 är det 
dags för den tredje omgången. Boka in dagarna i almanackan redan 

nu, biljettsläpp sker i mitten av april.

Lund International Choral Festival kommer liksom 
föregående år innehålla all slags körmusik - från 

renässans och barock till jazz, gospel och 
moderna klanger. Två arenakonserter på 
Färs & Frosta Sparbank Arena ingår som 
tidigare i festivalen, en Galakonsert med 500 
körsångare från hela regionen - denna gång 
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praktIsk InFormatIon
här hIttar du praktIsk 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

Det enklaste sättet att ta del av biennalens olika programpunkter 
är att köpa ett biennalpass. Passet finns för 1, 2 eller 4 dagar och 
ger fri entré till biennalens alla programpunkter, fritt resande med 
biennalbussarna till föreställningarna i Malmö, möjlighet att närvara 
på biennalfesten, rabatter och erbjudande från restauranger och 
caféer, deltagarmaterial med mera. 

• bIennalpass - prIser och boknIng 
Gå in på vår hemsida www.bibu.se eller använd 

talongen längst bak i programkatalogen för att boka 
ditt biennalpass. Observera att ni måste boka 
plats på de föreställningar, seminarier och andra 
programpunkter ni vill delta på även om ni har ett 

biennalpass.  

Biljetter till de olika programpunkterna 
expedieras i den ordning bokningarna kommer 
in. Eftersom det endast finns ett begränsat antal 
platser till de olika programpunkterna reserverar 
vi oss för att vissa programpunkter kan bli fullbokade. I biennalens 
informationsdisk kommer det, i mån av plats, att vara möjligt att 
byta sina biljetter och komplettera sin bokning.

För att alla skall kunna delta i så många programpunkter som 
möjligt är det viktigt att du tänker på att inte dubbelboka biljetter 
när du gör din bokning.

Studenter har 50 % rabatt på alla biennalpass. 

För medlemmar i Teaterförbundet finns möjligheter att ansöka 
om stipendium för deltagande på bibu.se. Mer information, finns 
på www.teaterforbundet.se.

Sista dag 
för bokning av  
biennalpass är 

20 april

lItteralund - BokFestIVal För Barn och unga
lItteralund är sVerIges största bokfestIVal för barn och unga. 
Festivalen startade 2005 och arrangeras av Lunds kommun. 

LitteraLund är en årlig festival, vars huvudsakliga målgrupper är: 
skola (6-18 år), allmänhet (0-25 år), samt vuxna som arbetar 
med barn och unga. 2010 är det dags för sjätte upplagan av 
framgångskonceptet.

LitteraLunds konferens om barn- och ungdomslitteratur når en 
nationell publik. Under två konferensdagar kan man möta folk-
kära svenska författare, världsberömda illustratörer och ta del av 

konkreta verktyg samt litteraturforskning. 

Festivalen vill synliggöra barn- och ungdomslitteraturen, vara 
tillgänglig med olika ingångar till bokens värld, och 
bidra till att Lund manifesterar sig som en stad där 
barnkultur tas på allvar och att litteraturen är en 
viktig aspekt i detta. 

2010 går LitteraLund av stapeln 25-30 oktober. 

För mer information se: www.litteralund.se, 

Priser:
1 dag 500 kr

2 dagar 900 kr
4 dagar 1.400 kr

47
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• bIennalpass - bekräftelse

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

• bIennalpass - betalnIng

Betalning av biennalpass sker mot faktura.

• regIstrerIng

Registrering och utlämning av biennalpass med tillhörande biljetter 
sker vid biennalens informationsdisk på Mejeriet. 

Disken kommer att vara bemannad enligt följande:

Ons 9.00-20.00, tors-fre 8.30-20.00 samt lör 9.00-17.00

• lösa bIlJetter

Lösa biljetter till de enskilda programpunkterna säljs via  
bIlJettbyrån, Lunds Stadshall, 046-13 14 15, www.ticnet.se och 

kulturcentralen, Malmö, 040-10 30 20, 
www.kulturcentralen.nu. 

Biljetterna släpps till försäljning den 5 aprIl.

Under biennaldagarna säljs även eventuella 
kvarvarande biljetter vid biennalens informations-

disk på Mejeriet.

• skolbIlJetter

Det är möjligt att köpa skolbiljetter till alla föreställningar under 
biennalen. Vi har reserverat plats för minst en skolklass eller barn-
grupp per föreställning. Kontakta biennalkansliet på telefon 046-35 
73 06 eller e-post lotta@bibu.se för mer information.

• bIennalcafé/pub

Under hela biennalen kommer Mejeriets café att 
fungera som en naturlig  träffpunkt. Där erbjuds 
lunch, diverse smårätter, kaffe och allehanda dryck-
möjligheter. På kvällarna fungerar caféet som pub.

öppettIder: 
Ons 9.00-24.00, tors 8.00-24.00, fre 8.00-18.00, lör 9.00-17.00

• bussar

Vi ordnar speciella biennalbussar till de föreställningar som 
ligger i Malmö. Bussarna avgår från Mejeriet 40 minuter innan 
respektive föreställning startar och går tillbaka till Lund direkt efter 
föreställningen. 

• boende

Vi har bokat rum på ett antal olika hotell i 
Lund speciellt för er som vill besöka bien-
nalen. På vår hemsida finns mer information 

om vilka hotell det rör sig om, 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 

Telefon: 046-35 73 06 

Hemsida: www.bibu.se 

E-post: info@bibu.se

Biljetter 
Från 5 april  

046-13 14 15
040-10 30 20

Hotell-
information 

finns på  
www.bibu.se  

Kontakta 
kansliet  

046-35 73 06  
info@bibu.se
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• bIdragsgIVare

bibu.se genomförs med stöd från bland annat Lunds Kommun, 
Kultur Skåne, Statens kulturråd, Nordisk Kulturfond, Svenska 
Institutet, Norska Utenriksdepartementet, Kgl Dansk Ambassade 
och Letterstedtska föreningen.

 Kultur Lund

• personal

Biennalchef: pIa paglIalunga

Projektkoordinator: lotta krIstIansson 
Projektassistent: sofIa olsson

Marknadsföring & information: robert karlsson

Teknisk samordning: thomas dotzler & Imre zsIbrIk

E-post: förnamn@bibu.se

• styrelsen

Styrelsen för bibu.se består av representanter från sVenska 
assIteJ och teatercentrum

IngrId kyrö, Ordförande
anders wIdell, Teatercentrum
anna asker, Svenska ASSITEJ
lars dahlqVIst, Teatercentrum
lotta brIlIoth bIörnstad, Svenska ASSITEJ
margreth elfström, Svenska ASSITEJ
nIna bJörby, Teatercentrum

P
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Ett stort tack till alla möjliggörare
Ni är så många att vi omöjligt kan räkna upp er – alla medverkande, juryn, bollplanken på Centrum för Barnkulturforskning, Riksteatern och Barn-
teaterakademin m.fl., alla bidragsgivare, ni som tillhandahåller scener och andra lokaler, tjänstemännen på Teatercentrum och Svenska Assitej, bibu:s 
styrelse och många, många fler! Vårt varmaste och ödmjuka tack till er alla.

Men vi vill ändå rikta en speciell hälsning till personalen på Kultur Lund och alla andra samarbetspartners i kommunen samt till er som deltog i 
öppna programråd. Och inte minst till våra familjer!
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Scener &
 andra lokaler

scener och 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 ca 10-15 minuter att gå till Me-
jeriet och Teater Sagohuset i södra Lund. Ytterligare några minuter söderut ligger Järnåkraskolan. Till Bollhuset går man 
på ca 20 minuter, både från Mejeriet och från centrala Lund. Svaneskolan ligger mitt emellan Mejeriet, centrum och Bollhuset.

1. meJerIet

stora södergatan 64 - Biennalens centrum med informations-
disk, café, pub, seminarielokaler, festplats mm. Biennalbussarna till 
föreställningarna i Malmö avgår härifrån. 

2. Järnåkraskolan

mellanVångsVägen 1 - Gymnastiksal som under bibu.se förvandlas 
till en riktig teaterlokal.

3. teater sagohuset

reVIngegatan 8 - teater sagohusets egen hemvist i Lund. 
En mysig och intim liten åttakantig teaterlokal. 

4. lunds stadshall

stortorget - I stadshallen finns stora och små samlingslokaler 
där vi har placerat flera av biennalens seminarier. Här finns även 
bIlJettbyrån där man kan köpa lösa biljetter till de enskilda 
programpunkterna. 

5. lIlla teatern

stortorget 1 - En fin liten teater som till vardags framför allt 
används av Lunds olika amatörteatergrupper. 

6. lunds stadsteater

kIlIansgatan 13 - Biennalens största scen med 
plats för 450 personer. Fungerar normalt som 
gästspelsscen. 

7. kulturen

tegnérsplatsen - I det vita huset på Lunds berömda friluftsmu-
seum finns det ett auditorium som i år för första gången används 
för föreställningar på bibu.se

8. bredgatan

bredgatan 3 - Lunds Broadway. Ny och fräsch teater mitt i stan 
som framför allt fungerar som hemmascen för månteatern. 

9. bollhuset

fasanVägen 2 - Idrottshus med flera olika hallar där en av dem 
kommer att användas som teater under biennalen. 

10. sVaneskolan

möllegatan - Aula på en högstadieskola som när den byggdes var 
tänkt att fungera som Lunds gästspelsscen för teater. Nyrenoverad 
efter att ha legat i malpåse i över 10 år och används i år för första 
gången av bibu.se.

11. palladIum, malmö

södergatan 15, malmö - En klassisk biografteater som byggts om 
till en modern dans- och musikscen. Scenen drivs av musIk I syd 
och härbergerar bland annat dansstatIonen. Buss till Palladium 
avgår från Mejeriet 40 minuter innan respektive föreställning.
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oNsdag 5 maJ

10.00-10.35 Nils - resaN mot Norr

10.00-10.45 Barfotaupproret

10.00-10.50 il giardiNo dipiNto

10.00-10.55 katteN & måseN

--- 10.00-16.00 daNsworkshop med martiN forsBerg 
11.15-12.35 4018 dagar

11.30-12.20 il giardiNo dipiNto

13.00-13.50 domiNos aNd Butterflies

13.00-14.10 my loNg JourNey home (trilogi 1)

13.00-14.30 porsliNsNeger

13.00-14.30 det Blir kaos i världeN

13.00-14.30 slit och släp

13.00-14.30 vem har makteN över iNköpeN?
13.00-15.30 3000 persoNer i eN luftBalloNg

15.00-15.35 Nils - resaN mot Norr

15.00-15.45 Barfotaupproret

15.00-15.50 il giardiNo dipiNto

15.00-16.30 att delegera kreativitet

15.00-16.30 New coNNectioNs

15.00-16.30 rummets Betydelse

17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - turkiet

17.00-18.00 JuryN på plats

17.00-18.10 past half rememBered (trilogi 2)
17.00-18.30 aktuell dramatik fråN daNmark

17.00-19.00 dockteater - helt eNkelt Bara teater

18.00-19.00 kiNgs&QueeNs&other Bosses

19.30-20.20 domiNos aNd Butterflies

19.30-21.00 porsliNsNeger

21.00-22.10 eNd of everythiNg ever (trilogi 3)
--- 21.30-22.00 iNvigNiNg

22.00- playwright caBaret

torsdag 6 maJ

8.30-9.15 frukostsamtal

9.30-11.00 aktuell dramatik fråN islaNd

9.30-11.00 om ålder

9.30-11.00 skapaNde skola - swot-aNalys

10.00-10.40 allt maN vill

10.00-10.55 love och cirkusfåglarNa

10.00-11.00 kiNgs&QueeNs&other Bosses

10.00-12.00 kuNQ och QaosgruppeN

11.15-12.35 4018 dagar

11.30-12.25 limpaN eller lampaN

11.30-12.30 diagNos: uNg i europa  - drömmar & fördomar

13.00-13.40 allt maN vill

13.00-13.55 love och cirkusfåglarNa

lördag 8 maJ

9.00-9.45 frukostsamtal

10.00-10.40 ah hallo BeBis

10.00-10.45
eN är ilskeN, eN är rädd,  
eN gör allt för att Bli sedd

11.00-12.30 kulturpolitik - efter utredNiNgeN/före valet

11.00-12.30 lJusets roll

11.00-12.45 koNstNäreN som forskare...
11.30-11.55 aB3

11.30-12.20 NaNgiJala

11.30-12.30 förödelsedagsBarNet

13.00-14.15 opsaNg

13.00-14.30 africaN ciNderella

13.00-14.30 det var eN gåNg

13.00-14.30 eN skådis och eN låda - eller eN eNsemBle

13.00-14.30 NorrifråN och på tvärs

13.00-14.30 the game - uNgdomsteater på gazaremsaN

14.00-14.45
eN är ilskeN, eN är rädd,  
eN gör allt för att Bli sedd

15.00-15-40 ah hallo BeBis

15.00-16.30 slutsamtal

17.00-18.00 förödelsedagsBarNet

17.00-18.15 stirrareN - eN kärlekshistoria

19.00-20.15 opsaNg

19.00-20.30 africaN ciNderella

fredag 7 maJ

8.30-9.30 frukostsamtal

9.00-12.00 skådespelarworkshop med Nie
10.00-10.35 mikä, mikä kuoriutuu? / hatchiNg day

10.00-10.35 siNdri silfurfiskur

10.00-10.40 lilla BaByNs hemliga liv

10.00-11.00 diagNos: uNg i europa - processeN

10.00-11.30 aktuell dramatik fråN sverige

10.00-11.45 palatset - BarNeNs eget kulturimperium

10.00-12.00 När kultureN kNackar på skolaNs dörr

11.30-12.00 mig dig os

11.30-12.05 siNdri silfurfiskur

11.30-12.10 lilla BaByNs hemliga liv

13.00-13.30 mikä, mikä kuoriutuu? / hatchiNg day

13.00-14.00 made iN swedeN

13.00-14.00 storia di uNa famiglia

13.00-14.30 fruktBara kollisioNer

13.00-14.30 devisiNg opera / daNs

13.00-14.30 iNte som här

13.00-14.00 efter ordeN

13.00-14.10 my loNg JourNey home (trilogi 1)
13.00-14.30 vad kommer först; BildeN eller ordet

13.00-14.30 samspel skola - sceNkoNst

13.00-14.30 sceNkoNst & demokrati

13.00-14.30 skapa skapaNde skola-proJekt

14.30-15.30 Bli mäNNiska! -piNNar och steNar

15.00-15.55 daNsa diNa diNosaurier

15.00-15.55 limpaN eller lampaN

15.00-16.30 rektorsreflektioNer - därför iNom skolaN

15.00-16.30 öppNa världeN för BarNeN

15.00-16.45 Backa / puBlikeN

15.45-16.45 Bli mäNNiska! - Berättelser vid eldeN

16.00-16.50 eN Natt i feBruari

17.00-18.00 efter ordeN

17.00-18.00 Bli mäNNiska! - homo sapieNs framtidieNsis

17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - rwaNda

17.00-18.10 past half rememBered (trilogi 2)
17.00-18.30 aktuell dramatik fråN fiNlaNd

17.00-18.30 fri eller ofri

--- 17.00-18.45 speeddatiNg

19.00-19.40 allt maN vill

19.00-19.50 eN Natt i feBruari

19.00-19.55 daNsa diNa diNosaurier

19.00-19.55 limpaN eller lampaN

21.00-22.10 eNd of everythiNg ever (trilogi 3)
21.00- playwright caBaret

13.00-14.45 vem Bevakar BarNteaterN

13.00-14.45 Nordisk kulturpolitik - del 1
15.00-15.30 mig dig os

15.00-16.15 vad faN är delaktighet

15.00-16.30 africaN ciNderella - ett uNikt samarBete

15.00-16.30 taBu - proffs på förBJudet

15.00-16.30 BeBispuBlik - varför det då?
15.00-16.45 Nordisk kulturpolitik - del 2
16.00-17.15 att vara och att iNte vara

16.00-17.15 historieN om eN mor

17.00-18.00 BarNeNs kulturella rättigheter

17.00-18.00 BuldiNg Bridges crossiNg Borders - kosovo

17.00-18.30 aktuell dramatik fråN Norge

18.00-18.25 aB3
18.00-19.00 made iN swedeN

18.00-19.00 storia di uNa famiglia

19.30-20.45 att vara och att iNte vara

19.30-20.45 historieN om eN mor

19.30-20.45 stirrareN - eN kärlekshistoria

--- 21.00- BieNNalfest

Boka gärna ditt biennalpass på www.bibu.se!
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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 
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