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En biennal utan besökare är inte mycket till biennal, om nu 
scenkonstnärerna ursäktar. Det är åskådarna som är kittet mel-
lan alla föreställningar. Det är allas möten med nya, oväntade 
vänner som bygger vidare på scenkonst för barn och unga. 
Och i Lund är det lätt att mötas. Små gator, nära mellan torgen 
och en tät festivalkarta gör det möjligt. Vi är glada över att 
ni är här i Lund för att både tänka kritiskt och kreativt kring 
scenkonst för barn och unga. Kanske är det just i år som de 
omvälvande tankarna föds. Det tror jag. 

Torsten Schenlaer
Kulturchef i Lund 

ÄLKOMMEN TILL LUNDV
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Med stor omsorg har vi tillsammans med jury, biennalteam och samarbets-
partners vävt ihop ett program som ska skimra av glädje, skicklighet och goda 
berättelser mot dova inslag av allvarliga reflektioner och verklighetens grym-
het. I en komplex värld och tid bjuder vi upp till några dagar av inspiration, 
reflektion och utmaningar kring barnet och scenkonsten. Möt Belgien, Holland 
och Mellanöstern. Möt frigrupp och institution, rörelse och text, kreativitet 
och svårigheter. 

NJUT, DEBATTERA OCH UMGÅS! 

Vi önskar er innehållsrika och soliga dagar med s(c)envår i Lund. 

Ingrid Kyrö   Pia Paglialunga
Styrelseordförande   VD/Biennalchef

ARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BIENNALV
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ÖRESTÄLLNINGARNA!F
är biennalens ryggrad. Runt dem uppstår samtal och nya idéer, men här bryts också åsikter. Därför är 
det viktigt att presentera högintressanta verk från den svenska och internationella scenen.

Nästan alla produktioner har vaskats fram av en mångkompetent jury men biennalen lämnar även plats 
för gästspel från scenkonsthögskolorna och ger värdstaden Lunds egna aktörer möjlighet att presentera 
något verk. Vilket som är vad framgår i anslutning till de enskilda presentationerna.

bibu.se lägger stor vikt vid internationella gästspel och har denna gång valt att fokusera på Belgien och 
Holland som båda har vitala scener för ung publik. Där finns uttryck, traditioner och metoder som är 
värdefulla att ta del av. 

OM JURYNS VAL
Under ett drygt år av intressant och intensivt arbete har vi i juryn sett föreställningar och diskuterat, 
både på nätet och under våra möten.

Tillsammans har vi sett 167 svenska samt 64 internationella uppsättningar, de allra flesta live och några 
av dem på DVD. Vårt fokus har varit ambitionen att göra ett urval av det konstnärligt intressanta, att 
lyfta nya berättelser och nya former och att premiera kunskap och utveckling, på ett sätt som kan 
göra bibu.se 2012 till en inspiration för scenkonst-Sverige. Det har varit en lång resa, men vi i juryn har 
framför allt haft roligt.

Vi är glada och stolta att kunna presentera vårt urval.
Eva Andersson, Anders Duus, Sara Granath, Olof Lindqvist, Niclas Malmcrona & Lisa Spets
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5 kvinnor, 5 viljor, 5 påsar mjöl

Bartolomeo är en kraftfull rörelsestudie i fem kvinnors inre frustration 
kring sin roll och plats i samhället. Det tar sig i uttryck i form av gester och 
body percussion som kulminerar i ett fysiskt crescendo av massiva rörelser 
och befrielse. Olika musik- och dansstilar möter varandra, såsom orientaliskt, 
house, vouging och modern dans. Det är humoristiskt, oförutsägbart, starkt 
och utmanande.

KOREOGRAF Mari Carrasco • MUSIK Rachid Taha-En Retard, Classical 
Arabic Orchestra, Steve Angello & AN21-Flonko • MIXNING Emanuell 
Schütt • DANSARE Mari Carrasco, Elin Hallgren, Rita Lemivaara, Bianca 
Traum, Maria Ulriksson • FILM Bo Lindström • TEKNIK Andreas Truedsson

BARTOLOMEO CARRASCO DANCE COMPANY

Juryns MOTIVERING
Medryckande icke insmickrande med händerna i fickorna och ett bakåtlut utan 
tvekan. Traditionella, bekanta dansrörelser för scenen bryts av med ett diggande, 
skumpande, ryckande som befriar. Det är starkt, det är nu, det är coolt, det är 
kvinnligt.

TOR 24 maj 21.00 Lunds Stadsteater
FRE 25 maj 10.00 Lunds Stadsteater

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP 13-18 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

fotograf: Jacob Abrahamsson
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Två vikarier dyker upp oanmälda till klassen. De påstår saker, driver teser och bedriver tvivelaktig undervisning. 
Eleverna hamnar mitt i en sexistisk, rasistisk, oupplyst, inskränkt, omodern och våldsam nummerrevy. Hur dum 
får en lärare egentligen vara? VIKARIEN är klassrumsteater om relationer till vuxna och andra auktoriteter.

SKÅDESPELARE Cilla Jelf, Peter Lorentzon • MANUS & REGI Ensemblen & Lars Melin

VIKARIEN
REGIONTEATER VÄST

ONS 23 maj  13.00 • Astrid Nilsson-salen
ONS 23 maj  17.00 • Astrid Nilsson-salen
ONS 23 maj  19.00 • Astrid Nilsson-salen

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 13-15 år

Juryns MOTIVERING
Osynlig klassrumsteater som (utan pekpinnar) pekar på viktiga gränser med sin helt underbara gränslöshet. Vikarien är 
inte där för att fostra, undervisa, tillrättavisa oss utan för att väcka oss, skaka om oss och få oss att skratta. Lyllos det 
klassrum som får besök av denna vikarie som lär oss att inte bara gapa och svälja, utan att ifrågasätta!

fotograf: Ola Kjelby
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BRUCE/BRENDA/DAVID - en klassrumsföreställning om rätten att få vara sig själv.

David föds som Bruce. I en misslyckad operation förlorar Bruce sitt könsorgan när han är ett och 
ett halvt år gammal. Föräldrarna får rådet att uppfostra Bruce till en flicka. Bruce får namnet Brenda. 
Föreställningen är ett normkritiskt arbete baserat på en verklig händelse.

SKÅDESPELARE Cilla Jelf, Peter Lorentzon • MANUS & REGI Ensemblen, Anna Ulén & 
Eddie Mio Larson • MUSIK Kalle Bäccman

TOR 24 maj  13.00 • Astrid Nilsson-salen
TOR 24 maj  15.00 • Astrid Nilsson-salen
TOR 24 maj  19.00 • Astrid Nilsson-salen

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

PROJEKT:ID är ett aktivt närmande mellan skolans och teaterns verksamheter, ett fördjupat arbete 
med referens och deltagargrupper samt sju scenproduktioner för högstadiepubliken i hela regionen. 
Regionteater Väst undersöker här frågor om kön och genus, identitet och tillhörighet för och med 
den unga publiken.
Projektet är treårigt och drivs av skådespelarna Mattias Brunn, Cilla Jelf och Peter Lorentzon.

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 13-15 år

Juryns MOTIVERING
En enormt viktig berättelse, rakt upp och ner, med styrkan och genomslagskraften från en röst som är van att 
gestalta. En alldeles otrolig, men sann historia om ett öde, en tragedi och ett övergrepp. En sofistikerad klass-
rumsföresläsning som gestaltas med alla gester, åtbörder, nyanser som kännetecknar bra skådespeleri. Och med 
en äkthet som gör det så gripande att man vill skrika nej!

REGIONTEATER VÄST

BRUCE/BRENDA/DAVID
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DET BÖRJADE SOM EN SKAKNING

TEATER 23 &
VARIETÉTEATERN 
BARBÈS 

FRE 25 maj 12.00 • Teater 23
FRE 25 maj 15.00 • Teater 23
LÖR 26 maj 13.00 • Teater 23

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP från 14 år

En pappa, en mamma, en son och en dotter - en helt vanlig familj som åker 
på en utflykt vid havet tillsammans? En familj på gränsen till sammanbrott 
som ju närmare katastrofen de kommer desto mer ihärdigt hävdar motsat-
sen, en ohållbar situation i en vuxen värld som inte är vuxen nog och där 
föräldrarna pratar mycket men kommunicerar dåligt.

AV Stina Sturesson • REGI Pelle Öhlund • SCENOGRAFI Hansson Sjöberg 
KOSTYM Paola Billberg Johansson • LJUS Iben West • MUSIKARRANGE-
MANG Mikael Gomilsek • SKÅDESPELARE Gunilla Andersson, Nina 
Jemth, Björn Löfgren, Willy Pettersson

Juryns MOTIVERING
“Det började som en skakning” syftar förstås på Wiehes sång om Titanic, här är det 
en familj som går under. Teater 23:s uppsättning är en sådan där det man efteråt 
genast behöver prata om inte först och främst är scenografin eller skådespelarna, 
utan själva handlingen. Det är en ovanlig skildring av föräldrar som snackar bort sina 
maktlösa barn; det handlar om att predika en sak och leva en helt annan, något som 
inte bara förekommer i familjer.

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

fotograf: R
ickard G

rönkvist
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En berättelse om att skiljas från det finaste man har, om att 
gömma sig och om att fantastiska saker kan hända. Teater Fenix 
i samarbete med Östgötamusikens Crusellkvintett berättar his-
torien om en flicka och hennes familj som tvingas att fly från sitt 
hemland. Efter en lång resa kommer de fram till ett främmande 
land där inget är som hemma. 

HISTORIEN OM EN FLICKA

Juryns MOTIVERING
Berättelsen om Anina som tvingas fly från sitt hemland till Sverige 
är tematiskt angelägen och berör från första ögonblick. Till stor del 
beror det på Teater Fenix fantastiska tilltal. Inte bara i ”Historien om 
en flicka” utan i Fenix samlade produktion står ett stort ”vi” i fokus. Alla 
skall med. Det är en hållning som genomsyrar och imponerar.

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
FRE 25 maj 19.00 • Lilla Teatern
LÖR 26 maj 10.00 • Lilla Teatern
LÖR 26 maj 15.00 • Lilla Teatern

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Musikteater
MÅLGRUPP från 14 år

TEATER FENIX &
ÖSTGÖTAMUSIKEN

AV Martin Öster,  Åsa Forsberg • REGI Ika Nord • MUSIK Ola 
Fagrell • SKÅDESPELARE Martin Öster, Åsa Forsberg • Teater 
Fenix i samarbete med Östgötamusikens Crusellkvintett fotograf: B

rita N
ordholm
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FRE 25 maj 15..00 • Bredgatan
LÖR 26 maj 10.00 • Bredgatan
LÖR 26 maj 15.00 • Bredgatan

SPÅR Juryns internationella val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP från 4 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

HOP är ett teaterexperiment som sker framför, mellan och över våra huvuden. Föreställningen bygger på 
myten om Ikaros och handlar om drömmen om att flyga, om att aldrig ge upp, att leta efter svar när det 
inte finns några att tillgå. HOP berättar om de ovillkorliga banden mellan far och son.

KOREOGRAFI & DANSARE Ives Thuwis, Gregory Caers, Wim DeWinne

HOP
NEVSKI PROSPEKT

Belgien

Juryns MOTIVERING
Hop handlar om drömmen att flyga, att vilja komma hem och att aldrig ge upp. Med manliga kroppar gestaltas myten 
om Ikaros för små barn i en dansföreställning som värmer i själen hos såväl den unga barnpubliken som den 
vuxna betraktaren. Dans, musik, ljus och färg kombineras utsökt och känsligt i en stor föreställning i litet format för 
en liten publik.

fotograf: Dieter Schewig
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Att iaktta som en fråga och att iaktta som ett svar.  Om blick-
en som förtrollar och förgör. Om den vilda ömhet och den 
stilla kraft en blick kan innehålla. Vem ser jag när jag tittar på 
dig? Vem ser jag när jag tittar på mig själv? Ser vi samma sak? 
Vad händer mellan oss när vi blir iakttagna?

KOREOGRAFI Joke Laureyns & Kwint Manshoven •
DANSARE Joke Laureyns, Philippe Flachet, Nini Dormaels, 
Kwint Manshoven, Kristina Neirynck, Elisa Palm • SCENOGRAFI 
& LJUS Kris Van Oudenhove • MUSIK Niko Hafkenscheid • 
DRAMATURG Mieke Versyp

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
LÖR 26 maj 13.00 • Bollhuset
LÖR 26 maj 17.00 • Bollhuset

SPÅR Juryns internationella val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP från 9 år

Juryns MOTIVERING
Med en allåldersensemble skildrar koreograferna Joke Laureyns och Kwint Manshoven frågor om ensamhet och 
samvaro, att synas och att ses och att vara över generationsgränserna. Genom att vara motsträvig och tvär ställer 
föreställningen på ett uppfriskande sätt krav på sin publik - den blir till i öga, öra och huvud på betraktaren och speglar 
på så sätt kontrasten mellan scen och publik och mellan föreställningens två delar.  Öppna upp - se, lyssna och ta in..!

I SEE YOU KABINET K
Belgien

fotograf: Kurt Van Der Elst
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TOR 24 maj 21.00 • Bollhuset
FRE 25 maj 10.00 • Bollhuset
FRE 25 maj 15.00 • Bollhuset

SPÅR Juryns internationella val
PROGRAMTYP Nycirkus
 

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

Fyra jonglörer instängda på en scen som hela tiden blir mindre 
och mindre. När intimiteten försvinner blir de andras när-
varo både besvärande och nödvändig. Mindre utrymme för 
individen, mer intensivt, mer förtätat, mindre frihet. Interak-
tionerna blir mer bindande, hårdare och våldsammare. "m2" 
är en cirkusföreställning som inte lämnar de fyra jonglörerna 
någon annan utväg än att våldsamt konfronteras med sin 
rädsla för bristen på nödvändigt livsutrymme.

AV & MED Eric Longequel, Sander De Cuyper, Jordaan De 
Cuyper & Bram Dobbelaere • REGIASSISTENTER Joke
Laureyns & Kwint Manshoven • LJUS & TEKNIK David Carney

Juryns MOTIVERING
Det här är akrobatik, teater och dans på en och samma gång. Fyra jonglerande grabbar med en grym känsla för 
timing möts. När rummet de befinner sig i krymper tvingas de närmre och närmre varandra och förlorar mer och 
mer av sin egen individualitet. Frågor om livet och vänskapen ställ på sin spets. Ni vet hur det är när skrattet fastnar 
i halsen och så plötsligt brister man ut i nya skratt. Just så känner man sig som publik. Inte underligt att detta är en 
föreställning som turnerar över hela världen!

m2

CIE EA EO Belgien
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En stor föreställning för de allra minsta.
Föreställningen handlar om Bollen, Lampan och Bilen men 
också om Orden, Färgerna och Melodin. Det handlar om 
mitt och ditt, här och där och dumma saker som inte gör 
som man vill. I Minna Krook sinnliga regi levandegörs Max 
magiska värld och vardagliga bestyr.

AV Barbro Lindgren • IDE & PRODUCENT Leila Åkerlund • REGI & KOREOGRAFI Minna Krook •
SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Nordberg • LJUSDESIGN, FOTO & LAYOUT Ilkka Häikiö • KOSTYM-
MÄSTARE Anika Cano • MUSIKER Oscar Hielm • DANSARE Åsa Hörling • SKÅDESPELARE Åsa Ahlander

ONS 23 maj 13.00 • Teater Sagohuset
ONS 23 maj 15.00 • Teater Sagohuset

SPÅR Juryns Val
PROGRAMTYP Dansteater
MÅLGRUPP 1 - 3 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
TOR 24 maj 13.00 • Teater Sagohuset
TOR 24 maj 15.00 • Teater Sagohuset

Juryns MOTIVERING
Tillsammans med barnen bjuds vi in i en värld av ljud och rörelser, bilar, bollar och lampskärmar. Det går inte 
att ta miste på publikens nyfikenhet och förtjusning över välkända upprepningar. Finurligt och sinnrikt och helt 
på den väldigt unga publikens villkor. Det är en ära att få vara med och dela barnens upplevelse!

MAX - pjäsen om Bollen, Bilen & Lampan

TEATER SAGOHUSET
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FRE 25 maj 10.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal
FRE 25 maj 15.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal

LÖR 26 maj 10.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP från 7 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

”Mira går genom rummen” är en humoristisk tragedi som nollställer 
familjebegreppet och undersöker det från grunden, som står på 
barnens sida och visar hur barnen alltid måste göra saker de är räd-
da för när vuxna kan välja att låta bli. En pjäs där de stora känslorna 
får plats – sorg, vrede, längtan och den djupaste kärleken.

AV Martina Montelius • REGI Martina Montelius • SKÅDESPELARE 
Emma Mehonic, Daniel Nyström, Mattias Silvell, Danilo Bejarano, 
Agneta Ahlin • SCENOGRAFI Micha Karlewski • KOSTYM Nina 
Sandström • LJUS Ellen Ruge • PERUK & MASK Thea Holmberg 
Kristensen

Juryns MOTIVERING
Martina Montelius har både skrivit och regisserat en kanonbra barnteaterpjäs 
för alla. Språket är överraskande och på hög nivå i ett roligt och känslostarkt 
drama där en ensam kvinna får kalla sig familj och där pappas före dettas 
barn inte är ett uttjänt plastsyskon utan ett riktigt och viktigt syskon, av 
kött och blod.

MIRA GÅR GENOM RUMMEN
UNGA DRAMATEN

illustration: M
ats Sahlström

/D
ram

aten
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I “Murikamification” fortsätter Erik Kaiel att utveckla den stil 
han tidigare påbörjat i “TAG”. Med utgångspunkt och inspiration 
från de magiska, surrealistiska berättelserna i Haruki Murakamis 
(JP) författarskap, har Kaiel skapat en fysiskt intensiv och absurd 
föreställningsväg. I “Murikamification” överväldigar han en bred 
och nyfiken publik med överraskande iscensättningar på deras 
egna gator i deras egen stad.

ONS 23 maj 12.00 • 
ONS 23 maj 18.00 •

SPÅR Juryns Internationella Val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP alla

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
FRE 25 maj 11.00
FRE 25 maj 14.00

PLATS MEDDELAS VID INFODISKEN

MURIKAMIFICATION
ERIK KAIEL

KOREOGRAFI Erik Kaiel • DANSARE Kim Jomi Fischer, Heleen 
Aleid van Gigch, Jasper Dzuki Jelen & Erik Kaiel

Juryns MOTIVERING
Med det platsspecifika verket visar dansen samtidigt sin elasticitet – 
Murikamification utspelar sig mitt i, uppe på, rakt framme, vid sidan 
om, lite till vänster, lite till höger; kort sagt överallt. Kaiels tempo är 
framåtrusande och tar med åskådaren på en oförglömlig resa.

Holland
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ONS 23 maj 10.00 • Lilla Teatern
ONS 23 maj 15.00 • Lilla Teatern
TOR 24 maj 10.00 • Lilla Teatern

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP från 7 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

Johanna och Ann-Sofie är bästisar. Bästisar gör allt tillsammans. Allt! De upptäcker den nära vänskapen, 
svartsjukan och den första njutningen. Men så kommer skammen... En föreställning om något så aktuellt som 
sexualitet men genom något så ovanligt som en 11-årings sanning – med manus från autentiska dagböcker.

OM HON VAR EN KILLE 
SKULLE JAG VARA KÄR I HENNE

AV Ada Berger, Ann-Sof ie Lundin, Johanna Salander, Maja Salomonsson • REGI Ada Berger, Maja 
Salomonsson • DRAMARTURGIKONSULTATION Gustav Tegby • MUSIKARRANGEMANG 
Stefan Johansson • SKÅDESPELARE Ann-Sof ie Lundin, Johanna Salander

Juryns MOTIVERING
Med utgångspunkt från dagböcker gestaltas tonårssexualitet av kompisarna Ann-Sofie och Johanna. Det sker i en 
växelverkan med upplästa meningar ur autentiska dagböcker och ett här och nu. Det handlar om pirret mellan 
benen, om nära vänskap och om vad den tål, om att ockupera telefonen (då när varje familj bara hade en) och om 
att sova över. En stillsam, alldeles sann och fantastisk gestaltning av tidig sexuell njutning som sällan har visats så här. 
Om det som är så hemligt så man inte ens skriver om det i sin dagbok.

ÖGONBLICKSTEATERN
JUNTAN

fotograf: Johan Gunséus
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Alla är vi lika, och alla är vi olika, men annars helt OK, lite galna, lite konstiga 
och lite knäppa och lite...

Men hur mycket är lite? Vem bestämmer det? Detta är en dansföreställ-
ning om vad man ska och inte ska, om vad som är möjligt, vad som ska 
ske, vad som inte är men aldrig om det som var.

KOREOGRAFI Tabea Martin • MUSIK Jelte van Andel • DRAMATURGI 
Moos van den Broek • DANSARE Katerina Dietzova, Kristina Hanses, 
Linar Ogenia • SCENOGRAFI Nina Glockner

Juryns MOTIVERING
Med glasklar självklarhet desarmerar Tabea Martins uppsättning alla visioner om 
att livet kan rutas in. Människor är oregerliga djur, en sällsynt blandning av kultur 
och natur – men med en stark och gemensam vilja att förstå, förklara och sätta i 
sammanhang. Parade är en hyllning till livets komplexitet och en känga till alla de 
som vill sätta fantasin och dess möjligheter i bur.

ONS 23 maj 15.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal
ONS 23 maj 19.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal
TOR 24 maj 10.00 • Järnåkraskolans gymnastiksal

SPÅR Juryns Internationella Val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP Från 6 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

PARADE HET LAB Holland

fotograf: Anna Van Kooij
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Med dans, text, musik och bild berättar Svansjön en historia om en vit och en svart svan, en prins och 
en trollkarl. Föreställningen handlar om ungdom och mognad, förälskelse, förtrollning, förräderi, makt, 
hopp och kärlek. En berättelse om någon som inte vill bli vuxen och ta vuxenansvar och som genom 
sin oerfarenhet luras att begå misstag.

ONS 23 maj 10.00 • Lunds Stadsteater
ONS 23 maj 19.00 • Lunds Stadsteater
TOR 24 maj 10.00 • Lunds Stadsteater

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP från 7 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

KOREOGRAFI & REGI Kajsa Giertz • TEXT Marina Steinmo • DANSARE • Maria Pilar Abaurrea, 
Fanny Barrouquère, Sara Enrich Bertran, Ian Butler, Anna Ehnberg, César Garcia, Kristian Refslund, Jan 
Spotak • SKÅDESPELARE Jens Nilsson, Helena Svartling, Åke Arvidsson, Maria Granhagen • MUSIKER 
Nordiska Kammarorkestern • SCENOGRAFI & LJUSDESIGN Sven Dahlberg • NYSKRIVEN MUSIK 
& OMBEARBETNINGAR Anders Ortman • KOSTYMDESIGN Jenny Nordberg • DIRIGENT Fredrik 
Burstedt

Juryns MOTIVERING
”Svansjön” är en sällsynthet i barnteatersammanhang – en visuellt läcker, kompromisslös föreställning i stort format. 
I ett rent rum möter vi dans i toppklass, slående bilder, levande musik och inte mindre än fem prinsar i brottnings-
match med bilden av sig själva. Ett lyckat möte mellan teater, dans och musik, där bilder stannar kvar på näthinnan 
länge efteråt.

SVANSJÖN SCENKONSTBOLAGET
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Under bibu.se kommer alla barn i årskurs 2 i Lunds kommun ges 
möjlighet att se Svansjön tack vare stadens nya Kulturgaranti.

fotograf: Lia Jacobi
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Trash är en värld av möjligheter som bara väntar 
på att få bli upptäckta - om allt det som göm-
mer sig under ytan. Här blir söndriga bitar och 
glömda ting levande och funktionsdugliga igen.
Tre kompisar skapar själva sina egna fantasi-
fulla landskap av vad andra tycker är skräp eller 
ingenting. Hjärtligt välkomna till en annorlunda 
upplevelse av ordet återvinning!

KOREOGRAFI & REGI Miguel Azcue, Johanna 
Jonasson • MEDSKAPARE Jerry Pedersen • 
LJUSDESIGN Imre Zsibrik • LJUDDESIGN 
Johannes Burström

Juryns MOTIVERING
Hur kan en dansföreställning om skräp upplevas som poesi? Det är faktiskt så det känns i Memory Wax uppsättning 
“Trash”. Suggestivt, visuellt och poetiskt. Tre kompisar skapar ett landskap som bara kan finnas i fantasin. Plastpåsar 
svävar som om de vore moln och som av sig själva, skuggspel och fantasifigurer som dyker upp ur sopbergen. 
Är det dröm eller verklighet?

TRASH

ONS 23 maj 10.00 • Bollhuset
ONS 23 maj 17.00 • Bollhuset

SPÅR Juryns val
PROGRAMTYP Dans
MÅLGRUPP från 7 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
TOR 24 maj 10.00 • Bollhuset
TOR 24 maj 13.00 • Bollhuset

MEMORY WAX

fotograf: Im
re Z

sibrik



Tresteg handlar om en tjej som blir kär i en kille och osams med sin bästa kompis, en lillebror
som alltid följer efter sin storebror och en pojke som drömmer om att bli världsmästare. I Tresteg.
Regissören ville göra en pjäs om de stora frågorna i den lilla världen som de här barnen rör sig i.
Hur ska man vara som människa? Vad är kärlek? Vad händer om man vågar följa sina drömmar?

TRESTEG

AV Stefan Larsson • SKÅDESPELARE Gustav Berg, Sasha Becker, Ellen Norlund, Ramtin Parvaneh, 
Camaron Silverek • REGI & BEARBETNING Hilde Brinchmann • SCENOGRAFI & KOSTYM Paul 
Sebastian Garbers • KOMPOSITÖR & LJUDDESIGN Stefan Johansson • LJUSDESIGN Holger Tistad 
• MASK Agneta A Forssell

Juryns MOTIVERING
Ibland måste man våga gå längst ut på det yttersta strået även om det sviktar. Det är precis detta som skildras 
i Tresteg. Det är sommar och fem väldigt olika barn med helt skilda förutsättningar möts i ett ingemansland där 
livsfrågorna ställs. Ensemblens suveräna rolltolkningar i kombination med ett starkt och välskrivet manus gör denna 
produktion till ett måste.

FRE 25 maj 17.00 • Bollhuset
LÖR 26 maj 15.00 • Bollhuset 
LÖR 26 maj 19.00 • Bollhuset

SPÅR Juryns Val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP Från 10 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

– En pjäs om att våga hoppa längre än man kan.

REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG
i samarbete med RIKSTEATERN

fotograf: B
ertil H

ertzberg
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Twist är fattig som en kyrkråtta men rik på idéer.
Han samlar på hemligheter, ”stjäl” människors innersta 
hemligheter för att skapa en helt ny värld.
Tills han plötsligt inser att hans egen mamma bär på en 
egen tragisk hemlighet...

AV Johan De Smet & Kjell Moberg • MUSIK Helder Deploige 
med skådespelarna • SKÅDESPELARE Helder Deploige, 
Nele Van den Broeck, Grant Stimpson, Dagfinn Tutturen, 
Lenka Rozenhalov

Juryns MOTIVERING
Twist är en oförutsägbar och anarkistisk föreställning som kombin-
erar det lilla med det stora, som blandar språk (flamländska, norska, 
engelska och tjeckiska) med musik, dans med grälla färger och 
allvar med humor. ”Twist” är samtidigt både fattig och bjussig, 
fylld med humor och säkert tilltal - ”L’art pauvre meets enter-
tainment”.

TWIST

KOPERGIETERY & NIEFRE 25 maj 19.00 • Lunds Stadsteater
LÖR 26 maj 13.00 • Lunds Stadsteater

SPÅR Juryns internationella val
PROGRAMTYP Musikteater
MÅLGRUPP från 6 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF
Belgien

Affischbild av Isabel Devos
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är en föreställning om några av livets viktigaste frågor.

Aldrig förr har föräldrar känt sig så förvirrade. Aldrig förr har skriket efter metoder i barnuppfostran 
varit så stort. Aldrig förr har barn ringt så många samtal till nödtelefoner. Och aldrig förr har vuxna 
ägnat så mycket tid åt sina barn.

Hur är man en bra förälder? Hur är man ett bra barn?

UPPFOSTRARNA & DE OUPPFOSTRINGSBARA

SKÅDESPELARE Adam Pålsson , Cilla Thorell, Fredrik Lundqvist, Frida Beckman, Jan Modin, Malin 
Cederbladh, Patrik Hont, Rakel Benér, Ulrika Nilsson, Victor Criado, Victor Ström • REGI Suzanne 
Osten • DRAMATURG & FÖRFATTARE Erik Uddenberg • REGIASSISTENT Sara P Borgström • 
KOSTYM & SCENOGRAFI Anna Heymowska • MASKDESIGN My Walther • LJUSSÄTTARE Lina 
Benneth • KOMPOSITÖR Kristina Aspeqvist • LJUD Ola Stenström • TRAILER Petter Persson

TOR 24 maj 20.00 • Spyken Södra
FRE 25 maj 13.00 • Spyken Södra 
FRE 25 maj 19.00 • Spyken Södra

SPÅR Juryns Val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP Från 12 år i föräldrars sällskap

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

Juryns MOTIVERING
En vindlande historia i två delar om att längta efter kärlek och aldrig få nog; om att uppfostra och uppfostras; om 
barn och föräldrar och hur man ska göra för att vara bra. Det handlar om maskspel och känsloträning i skolan och 
om vad vi ska ha varandra till, egentligen. Storslaget och väsentligt, som alltid hos Unga Klara.

UNGA KLARA
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Uppfostrarna/De Ouppfostringsbara
fotograf: Linn Sandholm
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What’s up, Sápmi? handlar bland annat om identitet, språk, historia, sexualitet, könsroller och rasistiska 
fördomar. En mängd frågor som berör unga samer i dag, inte minst den brännande frågan, vem är en 
riktig same? Allt detta förpackat i en lustfylld form i direkt kontakt med publiken.

TOR 24 maj 19.00 • Lilla Teatern
FRE 25 maj 10.00 • Lilla Teatern 
FRE 25 maj 13.00 • Lilla Teatern

SPÅR Juryns Val
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP Från 13 år

ÖRESTÄLLNINGAR - JURYVALDAF

WHAT’S UP SÁPMI?

MANUS Erik Norberg • REGI Fransesca Quartey och Lena E Forslund • KOREOGRAFI Ola Stinnerbom 
• SKÅDESPELARE Anna Åsdell, Vibeke Oskal, Ylva Gustavsson, Boris Glibusic • SCENOGRAFI & 
KOSTYM Torulf Wetterrot • MASK Birgitta Rasmusson • ORIGINALMUSIK Ola Stinnerbom och 
Mårten Eliasson

Juryns MOTIVERING
Med ett rakt och handfast tilltal tar Giron Samiska Teatern ett grepp om den svåra frågan kring vem som egen-
tligen har rätt att kalla sig same. Med utgångspunkt i ett rikt intervjumaterial sätter ”What’s up Sapmi?” nya 
berättelser på scen och skapar en föreställning för alla som funderat kring kulturell identitet och rötter. Detta är 
bruksteater i ordets absolut bästa bemärkelse: bildande, angelägen och i samklang med sin målgrupp.

GIRON SÁMI TEÁHTER
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UTVALDA UPPSÄTTNINGAR SOM EJ KAN MEDVERKA

• ASTRONAUTEN SOM INTE FICK LANDA, Backa Teater
• ROFLMAOWTIME, ung scen/öst
Till slut fick biennalledningen, motvilligt, acceptera att det blev för komplicerat, för dyrt, för svårt 
tekniskt… att få med dessa föreställningar. Två starka och välmotiverade juryval saknas därför i 
programmet. ung scen/öst har dock med en ersättningsföreställning, läs mer nedan.

ÖRESTÄLLNINGAR - ÖVRIGAF
Utöver juryns val lämnar biennalen alltid plats för gästspel från scenkonsthögskolorna och ger
värdstaden Lunds egna aktörer möjlighet att presentera något verk inom programmet.

I år har Lundagruppen Månteatern valt att bjuda på en Premiär!

Högskolorna är representerade med JaLaDa; det intressanta resultatet av ett samarbete mellan 
Teaterhögskolan i Malmö och Teater Foratt.

Den tredje övriga föreställningen är ung scen/östs JAG BLIR EN BUBBLA (som blir ett monster som 
blir ett barn) som ersätter ROFLMAOWTIME. Även till bibu.se 2010 blev en produktion av ung scen/
öst utvald, men kunde inte heller då medverka. Det är angeläget att presentera något från denna vitala 
scen och de har själva fått välja ut en uppsättning.
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JAG BLIR EN BUBBLA 
(som blir ett monster som blir ett barn)

En språkmusikalisk föreställning om existensens mest 
grundläggande frågor. I föreställningen får publiken 
genom teaterns kostymer och masker själva leka olika 
roller. Vilken roll spelar jag i livet? Vem eller vad kan jag 
kanske bli? 

”Vad ska du bli när du blir stor?” frågar vuxna sina barn. 
Hur blir vi egentligen som vi blir? Är det jag eller mina 
föräldrar eller någon annan som bestämmer? Vad gör jag 
om jag vill bli mer som en tiger än en tjej? Eller just idag 
känner mig mer som en tjej än en kille? 

AV Malin Axelsson • REGISSÖR Ragna Weisteen • SCENOGRAF 
& KOSTYMTECKNARE Helga Bumsch • KOMPOSITÖR Kalle 
Bäccman • LJUSDESIGNER & TEKNISK SAMORDNARE Patric 
Eriksson • MASKÖR Sissa Persson Maresch • SKÅDESPELARE 
Astrid Kakuli 

ÖRESTÄLLNINGAR - ÖVRIGAF
ONS 23 maj 15.00 • Bollhuset
ONS 23 maj 19.00 • Bollhuset
TOR 24 maj 15.00 • Bollhuset

SPÅR Övriga föreställningar
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP från 6 - 9 år ung scen | öst

fotograf: M
arkus G

årder
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TOR 24 maj 13.00 • Svaneskolans aula
TOR 24 maj 19.00 • Svaneskolans aula

SPÅR Scenkonsthögskolorna
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 3 - 5 år

ÖRESTÄLLNINGAR - ÖVRIGAF

JALADA

FRE 25 maj 10.00 • Svaneskolans aula
FRE 25 maj 13.00 • Svaneskolans aula
FRE 25 maj 17.00 • Svaneskolans aula

En föreställning som leker med språken 
och ordens poesi!

En hög möbler och prylar. Ord och språk 
som blandas. Tre figurer. Tre olika viljor. 
Tre rum att leka i.

”JaLaDa” är en pjäs om språkets grund: 
kommunikation och viljan till kommunika-
tion. Där språket inte utgör en gräns som 
markerar din tillhörighet eller som i första 
hand exkluderar och inkluderar. 

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ 
i samarbete med TEATER FORATT

AV Vanja Hamidi Isacson • REGI Rayam Al-Jazairi • MEDVERKANDE Alaá Rashid, Luiza Stanescu, 
Rayam Al-Jazairi • SCENOGRAF Jafer Taoun

fotograf: Adam Qudwa
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ONS 23 maj 13.00 • Bredgatan
ONS 23 maj 19.00 • Bredgatan

SPÅR Värdstaden Lund
PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 10 - 15 år

ÖRESTÄLLNINGAR - ÖVRIGAF

Ett sceniskt allkonstverk om konsten att passa in.

Att våga leva och vilja något är att chansa. Man 
kan inte veta hur det ska gå, men den som aldrig 
chansar, den som inte alls kan chansa, riskerar att 
bli osynlig.
I berättelsen om Maja, Lina, Simon, Kim & Lövet 
får vi kika fram-och-tillbaka genom ett nyckelhål i 
tiden. Vad gör vi för att passa in? Hur är det att bli 
tilldelad olika namn och roller? Hur ser vi på oss 
själva som unga och som vuxna?

MANUS Ann-Sofie Bárány • REGI Olle Törnqvist 
KOREOGRAFI Sara Ekman, Alexandra Göransson 
SCENOGRAFI & KOSTYM Leif Persson • MUSIK 
Anders Ortman • LJUSDESIGN Ida Eklund • 
MEDVERKANDE Mats Granath, L!illemor Hjelm, 
Alexandra Göransson, Jonas Wägéus Örknér & 
Hanna Sjögren

LÖVET
MÅNTEATERN i samarbete med 

DANSSTATIONENS TURNÉKOMPANI

Inspiration
Vi lyfter fram ett starkt urval svenska produktioner från de två senaste åren, högintressanta 
internationella gästspel, forskningsresultat, erfarenheter ur den konstnärliga praktiken och från 
samverkansprojekt. Njut, begrunda, förfasas och förundras....

TOR 24 maj 13.00 • Bredgatan
TOR 24 maj 15.00 • Bredgatan
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bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till 
ung publik. Här samlas scenkonstnärer, arrangörer, lärare/pedagoger och kulturmakthavare för att 
ta del av juryvalda svenska och internationella föreställningar. I samtal, föreläsningar och workshops 
bjuder biennalen på inspiration, reflektion och utmaningar. bibu.se tar både barnet och konsten på 
allvar. År 2010 deltog över 1 100 personer från 35 olika länder.

bibu.se ägs till lika delar av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum

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 pro-
fessionella scenkonst som skapas speciellt för yngre. Den första biennalen 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.

2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 • 2022 • 2024 • 2026 • 2028 • 2030 • 2032. . .

Reflektion
Här frodas samtal och möten. Dags att tänka till. Och efter. Vi krattar arenan. Ni kan använda den.
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Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 85 medlemsländer 
världen över.  Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst 
för barn och unga. 

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att 
arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska 
ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

GARORGANISATIONERNA Ä

Fri teaterkonst – Hela tiden – Överallt
Teatercentrum organiserar över 70 fria professionella teatrar i Sverige. Tillsammans når våra 
medlemmar en stor publik runt om i hela landet med en repertoar som täcker alla genrer för alla 
åldrar. Väl mött på bibu.se 2012!

ASSITEJ SWEDEN
SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA

Utmaningar
bibu.se är inte bara bekvämt. Att vända på stenar, syna våra egna vanor och (van)föreställningar, 
sticka till med vassa frågor och experimentella uppsättningar ingår i varje biennal. 
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Årets biennal bjuder på ett fullspäckat seminarieprogram som både blickar ut i världen och ger inblick i 
aktuell forskning. Som alltid har vi ambitionen att ta både barnet och konsten på allvar oavsett om det 
gäller:

SCENKONSTEN  •  COMMON GROUND – skola scenkonst  •  VÄRLDEN  •  M.M

Det omfattande utbudet har möjliggjorts tack vare många ambitiösa och kunniga medarrangörer.
OBS! Ett stort antal seminarier hålls på engelska

Seminarier & WORKSHOPS
INSPIRATION –  REFLEKTION – UTMANINGAR 

JURYSAMTAL OM:
Varje dag samtalar ett par av juryns medlemmar med regissörer, koreografer, scenografer, skådespelare 
eller andra om uppsättningar som har visats. 

PROJEKT:ID & OM HON VAR EN KILLE 
SKULLE JAG VARA KÄR I HENNE

TOR 25 maj 17.30 • Lunds Stadshall
HOP & I SEE YOU
LÖR 26 maj 17.30 • Lunds Stadshall

BARTOLOMEO & WHAT’S UP SAPMI?
FRE 25 maj 17.30 • Lunds Stadshall

SVANSJÖN & PARADE
ONS 23 maj 17.30 • Lunds Stadshall

engelska

engelska
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ALLA BARN KAN FÅ VINGAR!
Den indiske skådespelaren, läraren och författaren Rudrapasad Sengupta berättar om arbetet med 
barn och teater och sin okuvliga tro på teaterns kraft. Hans grupp Nandikar har arbetat i 50 år i utsatta 
områden i Kolkata med teater och drama för vuxna och barn, gatubarn och prostituerade, föreställ-
ningar med blinda ungdomar och utbildning av lärare.

Seminariet hålls på engelska.

ARRANGERAS i samarbete med Svensk Teaterunion – svenska ITI
MEDVERKANDE Rudraprasad Sengupta och Swatilekha Sengupta
SPÅR Världen

FRE 25 maj 16.00 • Lunds Stadshall

ALLVARETS PLATS?
Ann-Sofie Bárány, dramatiker och psykoanalytiker samtalar med Karin Helander, professor i teaterveten-
skap och teaterkritiker. Vilken plats har allvaret i teater som vänder sig till barn? Och varför? Teater som 
allvarets plats och allvar som ett mänskligt behov hos barn diskuteras.

I samtalet inbjuds publiken att delta liksom skådespelaren Ellen Siöö samt koreografen/dansaren Sara Ekman.

ARRANGERAS i samarbete med Månteatern
SPÅR Scenkonsten

ONS 23 maj 16.00 • Lunds Stadshall
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ATT BLANDA OCH VÄXLA SPRÅK
- ett samtal kring flerspråkig teater

Att blanda och växla mellan olika språk är en naturlig del av vardagen för många barn i Sverige idag. 
Är det möjligt att integrera den verkligheten på teaterscenen? 

Utifrån föreställningen ”JaLaDa”, som mixar arabiska, svenska och rumänska, samtalar dramatikern Vanja 
Hamidi Isacson och regissören och skådespelaren Rayam Al-Jazairi om sitt arbete med flerspråkig dramatik.

ARRANGERAS i samarbete med Malmö Teaterhögskola
SPÅR Scenkonsten

TOR 24 maj 13.45 • Svaneskolans aula
FRE 25 maj 13.45 • Svaneskolans aula

ATT SÄLJA SCENKONST TILL SKOLOR
Sohrab Fadai tar upp konkreta exempel och delar med sig av de lärdomar och verktyg han själv använder 
sig av i sitt dagliga arbete. Syftet med föreläsningen är att inspirera till nya tankar, idéer och sätt att förbättra 
försäljningen på. Stort fokus läggs på att genera nya kontakter ”leads” och hur man får jobbar tidseffektivt 
med försäljning så att man som producent även hinner med allt annat arbete.

MEDVERKANDE Sohrab Fadai 
ARRANGERAS i samarbete med Scenkonstagenturen LCCI • Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering 
från Europeiska Socialfonden
SPÅR m.m.

LÖR 26 maj 13.00 • Lunds Stadshall
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BARN, KLASS OCH PENGAR (på StDH)

På temat klass och pengar har andraårsstudenterna på Stockholms dramatiska högskola skapat fyra 
föreställningar för årskurs fyra och fem.

Föreställningarna spelas på StDH 11-24 maj och på bibu.se presenterar vi delar ur dem samt berättar 
om våra erfarenheter av att samtala med barn om hur de ser på klassbegreppet och vad fattigdom 
är i Sverige år 2012

MEDVERKANDE Hanna Borglund, dramatiker • Gunnar Eriksson, dramatiker • Maria Björkman, 
producent • Fanny Enberg, producent • Erik Gavelin, producent • Hanne Wirde, producent
ARRANGERAS i samarbete med Stockholm Dramatiska Högskola (StDH)
SPÅR Scenkonsten

LÖR 26 maj 10.00 • Lunds Stadshall

fotograf: Nandikar (left)
foto: Freedom Theatre (right)
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BARN, UNGDOMAR & 
TEATER I DEN ARABISKA VÅREN 

Resningarna i Arabvärlden har väckt ett starkt hopp om en bättre framtid. Hur påverkas då barnen 
i denna omvälvningarnas tid? Vilken roll spelar kulturen? Dramaturgen Lena Fridell leder ett samtal 
om barnens situation i Mellanöstern och Nordafrika samt om vilken betydelse scenkonsten har eller 
skulle kunna ha för dem.

MEDVERKANDE Samtalsledare: Lena Fridell • Deltagare: Azza Kamel, Alwan wa Awtar NGO Egypten 
• Samar Dudin, Ruwwad, Jordanien • Mahmoud Aboudoma, I-act, Egypten • Karim Dakroub, Khayal 
Arts and Education, Libanon • Marina Barham, Al Harah Theatre, Palestina 
ARRANGERAS med stöd av Svenska Institutet
SPÅR Världen

EMINARIER & WORKSHOPSS

TOR 24 maj 10.00 • Lunds Stadshall

DANS OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Vilka kroppar får ta plats på scen? Och varför är det viktigt att diskutera? Ett samtal kring den 
professionella dansscenen och funktionsnedsättningar. Om vägarna in, att tänka nytt och att vidga 
föreställningarna om vad en dansare är och vem som kan dansa.

MEDVERKANDE Tanja Mangalanayagam, projektledare Dialog, Skånes Dansteater •
Veera Suvalo Grimberg, koreograf/konstnärlig ledare för Danskompaniet SPINN • Caroline Bowditch, 
dansare, koreograf och f.d. Dance Agent for Change, Scottish Dance Theatre
ARRANGERAS i samarbete med Skånes Dansteater
SPÅR Scenkonsten

TOR 24 maj 16.00 • Lunds Stadshall
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DEN KREATIVA HJÄRNAN
– från tidig barndom till vuxenliv

En Key Note – föreläsning inom temat
KREATIVITETEN – BARNET – SKOLAN – KONSTEN
Vad händer i hjärnan när vi skapar? Hur utvecklas den från barndom till vuxenliv och hur ger den oss 
möjlighet att vara kreativa? Hör Dr Rosa Aurora Chavez Eakle tala om de komplexa hjärnprocesser 
som ligger bakom skapande och kreativitet. 

MEDVERKANDE Dr. Rosa Aurora Chavez Eakle MD, PhD, Washington International Center for 
Creativity
ARRANGERAS i samarbete med Lunds barn- och skolförvaltning • Lunds kommun/Kultur
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

ONS 23 maj 13.00 • Lunds Stadshall

DE OUPPFOSTRINGSBARA – workshop

Suzanne Osten och Unga Klara har genom åren ofta arbetat med maskspel på scen för att uttrycka starka 
känslor och sinnesstämningar. Eftersom maskerna lever sitt eget liv kan resultatet vara svårt att styra. Under 
workshopen får deltagarna lära sig mer om lekens och fantasins betydelse i Unga Klaras arbetsmetod och får 
en inblick i maskernas magiska kraft. Med Suzanne Osten och skådespelare ur ensemblen.

ARRANGERAS i samarbete med Unga Klara • Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering från
Europeiska Socialfonden
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 17.00 • Spyken Södra
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DEN SVENSKA BARNTEATERSCENEN
& AVSAKNADEN AV ETNICITET 
Ett samtal om hur avsaknaden av etnicitet på våra svenska (barn)teaterscener påverkar vårt samhälle 
och hur valet av sceniska berättelser hör ihop med vilka som står på scenen och vem som sitter i 
salongen (och i ledningen). Samtalet kommer också att innehålla en rad möjliga konkreta konstnärliga 
möjligheter som går att finna i olika litterära förlagor här och nu.

MEDVERKANDE Josette Bushell-Mingo regissör och konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater • 
Fransesca Quartey skådespelare och regissör.
ARRANGERAS i samarbete med Kulturföreningen TRYCK
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 10.00 • Lunds Stadshall

DYNAMISKA DIALOGER
En modell för att få igång kulturella projekt bland stadens medborgare. Den har resulterat i bl.a. 
en musikal av och med ca 85 högstadieungdomar och en skateboardperformance där publiken och 
målgruppen är medskapare. Kom och lyssna på hur arbetet har genomförts och dela med er av era 
egna erfarenheter!

MEDVERKANDE Max Granström (VD) och Artur Moustafa (projektledare), Helsingborgs Stadsteater 
samt Alice Holmberg, Clear Village.
ARRANGERAS i samarbete med Helsingborgs Stadsteater
SPÅR Scenkonsten

TOR 24 maj 10.00 • Lunds Stadshall
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DRAMATIKERN ÄR DÖD - LEVE DRAMATIKEN!
Devising, collage, communityteater, kollektiva processer... Varifrån kommer längtan att jobba på det 
sättet och vad betyder det för teaterns framtid? Vad vinner texten då den växer fram i en kollektiv 
process? Vad förloras? Varför anses skriven text som en förutsättning för fördjupning i motsats till 
andra typer av textarbete som relateras till “yta”?

MEDVERKANDE Mattias Andersson, Malin Axelsson, Lars-Erik Brossner, Carolina Frände samt 
Kristina Ros • Moderator: dramaturg Anna Berg
ARRANGERAS i samarbete med Barnteaterakademin • Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering från 
Europeiska Socialfonden
SPÅR Scenkonsten

TOR 24 maj 13.00 • Lunds Stadshall

portrait Suzanne Osten, photographer: Petter Persson 
portrait Rosa Chavez, illustration: Maya Eakle
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FILOSOFISAMTAL I SKOLA OCH TEATER
– workshop

Ung filosofi i skolan bygger på forskning och tioårig praktisk erfarenhet av filosofiska samtal med barn 
på teatern och i skolan. I denna workshop har du möjlighet att själv pröva på att delta i ett filosofiskt 
samtal, alternativt kan du välja att vara observatör och delta med egna reflektioner efter samtalet.

MEDVERKANDE Liza Haglund
ARRANGERAS i samarbete med Riksteatern
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

ONS 23 maj 16.00 • Lunds Stadshall

En introduktion till gratisprogrammen inom ljusdesign:

LX-SERIES 
bibu.se presenterar stolt Claude Heinz, skapare av MaxLuxPro och LX-series. Under föreläsningen går 
Heinz igenom innehållet i LX-series, mjukvaruverktyg för ljusdesign och grunderna i hur man använder 
sig av de interaktiva delarna i tecknande och DMX- kontroll.  Föreläsningen ges på engelska.
MEDVERKANDE Claude Heintz
ARRANGERAS i samarbete med Kulturkraft Syd med hjälp av 
finansiering från Europeiska Socialfonden
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 13.00 • Lunds Stadshall
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FRIGÖR KREATIVITETEN!
En Key Note-föreläsning på temat KREATIVITETEN – BARNET – SKOLAN - KONSTEN 

Att låta barn utforska sin kreativitet bygger upp både självförtroende och självkänsla. Dessutom visar 
ny forskning att en kreativ undervisning utvecklar de kompetenser som unga människor behöver när 
de blir vuxna. Det står nu klart att det är i möten med konstnärer som barn ges bäst förutsättningar 
att utveckla sina egna kreativa idéer. Föreläsningen hålls på engelska. 

MEDVERKANDE Paul Collard
ARRANGERAS i samarbete med Lunds barn- och skolförvaltning • Lunds kommun/Kultur
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

TOR 24 maj 16.00 • Lunds Stadshall

FRIHET?
ALLA TALAR OM FRIHET MEN VAD BETYDER DET? 
Ett seminarium om visionen och om arbetet med föreställningen Pappersgudarna som besvarar 
frågorna: Varför en föreställning om filosofi för barn? Varför ett scenrum med scenografidelar från 
andra föreställningar? Varför samma föreställning för barn och vuxna? Om förväntningarna på en 
teaterföreställning och om de många olika scenspråken.

MEDVERKANDE Ulla Kassius, regissör och scenograf; Pavel Kassius, koreograf samt skådespelarna 
från Pappersgudarna: Marall Nasiri, Eva Rexed, Ove Wolf och Daniel Boyacioglu
ARRANGERAS i samarbete med: Ulla Kassius och Angereds Teater
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 16.00 • Lunds Stadshall
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FÖRESTÄLLNINGSSAMTAL OM LJUS 
Tre ljussättare med ljussättningar på bibu.se berättar om sina verk, vilka val de gjorde och varför. 
Hur påverkades arbetet av begränsningar i form av tid, pengar och portabilitet? Ändrades konceptet 
under arbetet? Blev det som det var tänkt? 

ARRANGERAS i samarbete med Svenska Ljussättareföreningen
SPÅR Scenkonsten

LÖR 26 maj 13.00 • Lunds Stadshall

KVALITETSSÄKRING
I MÖTET MELLAN KULTUR OCH SKOLA
- Arbetet med Dramatik I Grundskolan D.I.G. Exempel från läskommitteér i Halland

Konsten att få barn att skutta fram genom korridoren och jubla ”Idag ska vi läsa, idag ska vi läsa...” 
Att väcka läslusten och engagemang hos barn för att stärka deras läsupplevelser och deras självkänsla... 
Att lyssna på barn och ge dem makt att påverka... Men också om mötet mellan kulturen och skolan. 

MEDVERKANDE Utvecklingsledare Isak Benyamine/Riksteatern, eleverna Elise Jensen och Albin Larsson, 
Ann Mari Lidholm, lärare samt Johan Unenge, författare & läsambassadör. 
Samtalsledare: Maria Ericson, VD och konstnärlig ledare/Teater Halland
ARRANGERAS i samarbete med: Länsteatrarna Sverige och Riksteatern
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

FRE 25 maj 13.00 • Lunds Stadshall
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INSPIRING TO PLAY
I workshopprojektet ”Inspiring to Play” har fyra svenska och fyra sydafrikanska dramatiker arbetat 
tillsammans med temat ”Poverty/Fattigdom”. Utifrån research och egna iakttagelser har deltagarna 
skrivit dramatiska texter som vänder sig till barn och unga. Vi presenterar här projektet och dessutom 
läser deltagarna ur sina texter. Presentationen sker både på svenska och på engelska. Projektet har 
finansierats med bidrag från Kulturrådet.

ARRANGERAS i samarbete med ASSITEJ Sverige och ASSITEJ Sydafrika
SPÅR Världen

LÖR 26 maj 13.00 • Lunds Stadshall

KÖN, SCENKONST &
DE PÅGÅENDE BERÄTTELSERNA
Vad har teatern och konsten för roll och funktion i förmedlande av marginaliserade berättelser? Har 
konst ett ansvar att visa även de människor som lever utanför normen och varför kan det ses som pro-
vocerande i de fall det görs? I ett samtal lett av genusvetaren och dramaturgen Lisa Lindén reflekterar 
deltagarna utifrån sina professioner och erfarenheter av att arbeta med köns- och identitetsfrågor. 

MEDVERKANDE Samtalsledare: Lisa Lindén, genusvetare & dramaturg • medverkande: Erik 
Uddenberg, dramatiker • Karin Salmson, Olika förlag • Anna Berg, dramaturg Regionteater Väst • 
Eddie Mio Larson scenkonstnär
ARRANGERAS i samarbete med Regionteater Väst & Unga Klara
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 16.00 • Lunds Stadshall
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PLAYBACK THEATRE 
– Workshop & erfarenheter från Palestina

Skådespelare från The Freedom Theatre visar hur de arbetar med Playback Theatre, en metod där 
publiken delar med sig av sina historier och får se dem iscensatta. Lär mer om tekniken och testa själv. 
Ni får även ta del av berättelser som Freedom Theatre mött under sina turnéer. Workshopen vänder 
sig främst till skådespelare, musiker m.fl. som har erfarenhet av gestaltande arbete och hålls på engelska. 

MEDVERKANDE Faisal Majed Abu Alhaijaa, skådespelare • Ahmed Hussin Alrokh, skådespelare •                                        
Eyad Adnan Abed Alfatah Hurani, skådespelare • Jonatan Stanczak, verksamhetsledare
ARRANGERAS med stöd från Svenska Institutet
SPÅR Världen

LÖR 26 maj 10.00 • Lokal meddelas vid infodisken

THE FREEDOM THEATRE & THE FREEDOM BUS
Med The Freedom Bus reser skådespelare runt, lyssnar till människors berättelser och återberättar/
visualiserar dem genom Playback theatre. Medlemmar från teatern berättar om hur de arbetar för att 
skapa kontakter mellan barn i flyktingläger på Västbanken och barn i Gaza. Om hur teater och drama 
kan utgöra en viktig del i kampen för rättvisa och frihet.Seminariet hålls på engelska. 

FRE 25 maj 13.00 • Lunds Stadshall

THE FREEDOM THEATRE medverkar med
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MÖT THE FREEDOM THEATRE
OCH TESTA PLAYBACK THEATRE
– Workshop för en gymnasieklass 
Skådespelare från The Freedom Theatre visar hur de arbetar med Playback Theatre, en metod där 
publiken delar med sig av sina historier och får se dem iscensatta. Lär mer om tekniken och testa själv. 
Ni får även ta del av berättelser som Freedom Theatre mött under sina turnéer. 
Workshopen hålls på engelska.

ONS 23 maj 13.00 • Lokal meddelas vid infodisken
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MÄNNISKAN FÖDS KREATIV!
Samtalet ingår i temat KREATIVITETEN – BARNET – SKOLAN – KONSTEN

Här sammanför vi tre internationellt högt skattade auktoriteter till ett reflekterande samtal om krea-
tivitet. Hur kan vi vuxna, skolan, scenkonsten och forskningen bidra till att barn behåller och utvecklar 
sin kreativitet genom hela livet? Deltagarnas olika perspektiv får mötas, brytas och belysa varandra.
Vilken bild uppstår då? Kan vi lära oss något nytt av den? Samtalet hålls på engelska. 

MEDVERKANDE Paul Collard,VD för brittiska CCE • Rosa Aurora Chavez Eakle, MD, PhD,
Washington International Center for Creativity • Suzanne Osten, regissör och konstnärlig ledare 
för Unga Klara • Moderator: Theresa Benér.
ARRANGERAS i samarbete med Lunds barn- och skolförvaltning • Lunds kommun/Kultur
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

TOR 24 maj 19.00 • Lunds Stadshall

PERSPEKTIV EUROPA 
I detta seminarium gör scenkonstnärer från Holland, Belgien och Sverige nulägespresentationer av konst-
närliga landvinningar och framtida utmaningar. Tillsammans med en representant från det europeiska 
nätverket Culture Action Europe talar de om kulturpolitiska strategier, på nationell och europeisk nivå.
Moderator: Lis Hellström Sveningson Medverkande: Kees Blijleven, Kerensa Verhoosel, Luca Bergamo m.fl.

ARRANGERAS i samarbete med Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering från Europeiska Socialfonden
SPÅR Världen

TOR 24 maj 13.00 • Lunds Stadshall
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Presentation av

FRESH TRACKS EUROPE 
Dansstationen, Malmö och Åben Dans, Roskilde samt Tallinn och Edinburgh ingår i ett EU-stött 
nätverk, som genomför fyra koreografiska möten/workshops i Utrecht, Gent, Düsseldorf och Wien 
med fokus på att utveckla danskonsten för den unga publiken.

ARRANGERAS i samarbete med: Dansstationen, Åben Dans och Fresh Tracks Europe 
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 16.30 • Lokal meddelas vid infodisken

Kungliga Operan + Elinsborgsskolan

ZÉMIRE OCH AZOR 
I Kungliga Operans uppsättning av Zémire och Azor samarbetade professionella musiker och sångare 
med eleverna i klass 6AB från Elinsborgsskolan i Tensta. Ett unikt projekt där skolan och Operan 
möttes för att förena pedagogik med konst. Kungliga Operan bjuder in till presentation av projektet, 
praktisk workshop samt filmvisning av föreställningen.

MEDVERKANDE Anna Karinsdotter, Projektansvarig • Sophie Helsing, Dramaturg och Librettist • 
Josette Bushell-Mingo, Regissör • Gunilla Utterhall, Ansvarig lärare • Workshop: Ann-Sophie Anders-
son, operapedagog & Bo Johansson, pianist • Filmproduktion: New Century Production AB och Ralph 
Björklund
ARRANGERAS i samarbete med Kungliga Operan
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

TOR 24 maj 09.00 • Lunds Stadshall
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REGIONTEATER VÄST (RTV)
- en scenkonstkaramell för barn, unga och deras företrädare 

Regionteater Väst är representerade med två uppsättningar på bibu.se – Vikarien & Bruce/Brenda/ 
David. Konstnärliga framgångar har sprungit ur ett genuint lyssnande och utforskande tillsammans 
med barn och unga. Med fokus på framtiden och kommande generationers behov, värderingar och 
åskådningssätt formar RTV numera sin repertoar

MEDVERKANDE Olof Lindqvist, Jan Coster, Tina Andersson, Anders Duus, Lisa Spets, Lisa Lindén, 
Cilla Jelf, Peter Lorentzon och Mattias Brunn
ARRANGERAS i samarbete med Regionteater Väst
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 08.30 • Lunds Stadshall

SAMTAL: VAD ÄR NYSKAPANDE
Är nyskapande ett omöjligt begrepp? Ett internationellt samtal om begreppet och om hur konstnärer, 
bidragsgivare och forskning förhåller sig till det. Samtalet hålls på engelska.

Elin Norquist, Kulturrådet • Moos van den Broek, Het, Lab Utrecht • Malin Axelsson, ung scen/öst • 
Kent Sjöström, Teaterhögskolan i Malmö • Chrissie Faniadis, Kulturbryggan.
ARRANGERAS i samarbete med Teatercentrum • Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering från 
Europeiska Socialfonden
SPÅR Scenkonsten

ONS 23 maj 13.00 • Lunds Stadshall



51EMINARIER & WORKSHOPSS
SCENKONST I FRAMKANT
– offentlig presentation 
Runt 15 nordiska scenkonstnärer träffas på bibu.se och ”tar tempen” på nordisk scenkonst för barn 
och unga. I tre dialogseminarier samtalar de om den konstnärliga praktiken och kring frågorna: 
Var befinner vi oss och vart är vi på väg? Under lördagens öppna seminarium redovisar de sina slutsatser 
och blickar in i framtiden. Seminariet hålls på engelska. 

ARRANGERAS med stöd av Nordisk Kulturfond

LÖR 26 maj 10.00 • Lunds Stadshall

LÄNK:
två år, sex pjäser och 180 föreställningar senare
Genom Riksteaterns Länk har hundratals unga över hela landet byggt, repeterat och satt upp sex 
specialbeställda pjäser våren 2012. Länk är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar, det civila 
samhället och den professionella teatervärlden som började byggas för två år sedan. Med en första 
projektomgång i ryggen blickar vi nu både tillbaka och framåt.

MEDVERKANDE Anders Duus/dramaturg, Edward Bromberg/projektledare Länk, Hans Eriksson/
producent, Jan Rusch/regissör
ARRANGERAS i samarbete med Riksteatern och Länsteatrarna i Sverige
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

ONS 23 maj 13.00 • Lunds Stadshall
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TRADITION MÖTER SAMTID 

- dansworkshop
En dansworkshop på temat tradition möter samtid med Kapila Venu från den indiska Kutiyattam-
gruppen Natana Kairali och dansaren och koreografen Rani Nair. Föranmälan krävs. 

ARRANGERAS i samarbete med Teater Sagohuset • Kulturkraft Syd med hjälp av finansiering 
från Europeiska Socialfonden
SPÅR Världen

FRE 25 maj 10.00 • Lokal meddelas vid infodisken

UPPFOSTRAN - BARN OCH VUXNA
Seminarium om den perfekta uppfostran och barnens behov.
Scener och samtal med Unga Klaras konstnärliga ledare Suzanne Osten och Unga Klaras 
dramatiker Erik Uddenberg

ARRANGERAS i samarbete med Unga Klara
SPÅR Scenkonsten

TOR 24 maj 14.00 • Lunds Stadshall
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ung scen/öst
OM KONSTEN ATT ÄTA POPCORN IHOP MED SIN PUBLIK
- Om interaktivitet, forskning och att finna hopp på teatern. 
ung scen/öst arbetar gärna med lek och spel, interaktivitet, idégrupper, textkollektiv, aktionsforskning 
och öppna arbetsprocesser. Vad är detta? Möt skådespelare och konst- närer från ung scen/öst och 
konstnärliga ledaren Malin Axelsson i ett samtal som utgår från föreställningen ROFLMAOWTIME 
(utvald till bibu.se 2012). Filmklipp, bilder, artiklar och popcorn ingår.

MEDVERKANDE Malin Axelsson, konstnärlig ledare och regissör tillsammans med teaterns personal.
ARRANGERAS i samarbete med ung scen/öst
SPÅR Scenkonsten

ONS 23 maj 18.30 • Lokal meddelas vid infodisken

fotograf: Dan Forsberg
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VAD KAN SKAPANDE SKOLA 
LÄRA AV NORGE?
Den norska “Skolesekken” var en förebild för Skapande Skola i Sverige. I Norge har professionella 
konstnärer ett nära samarbete med skolor och eleverna får möjlighet att ta del av professionell 
scenkonst. Hur fungerar Skapande Skola i Sverige och vad kan vi lära av Norge för att öka den 
professionella scenkonstens utrymme inom Skapande Skola?

MEDVERKANDE Ådne Sekkelsten/Scenekonstbruket (Norge), Åsa Fagerlund/Dans i Stockholms 
stad och län samt Minna Krook, dansare/koreograf m.m. 
Samtalsledare: Anna Söderbäck, ordförande för KLYS
ARRANGERAS i samarbete med: Teaterförbundet
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

EMINARIER & WORKSHOPSS
ONS 23 maj 16.00 • Lunds Stadshall

VI SOM ÄLSKAR TEATER
ett nödvändigt samtal.

Moderator: Suzanne Osten, konstnärlig ledare för Unga Klara

FRE 25 maj 10.00 • Spyken Södra
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VAR STRINDBERG BARNSLIG? 
- Ett dramatiskt författarskap sett genom ett barn- och uppväxtperspektiv

Spekulationer kring drivkraften för konstnärligt skapande hos en författare med många olösta konflik-
ter, komplex och ständig revanschlust i sin stora ryggsäck. Ett samtal mellan Birgit Hageby, dramatiker 
och vice ordförande i Sveriges Dramatikerförbund och Ture Rangström, dramatiker och teaterchef 
för Strindbergs Intima Teater.

ARRANGERAS i samarbete med: Sveriges Dramatikerförbund och Strindbergs Intima Teater
SPÅR Scenkonsten

FRE 25 maj 10.00 • Lunds Stadshall

ÖPPEN REDOVISNING
av workshop med Paul Collard
Från tisdag fredag får tio lärare och tio scenkonstnärer parvis undersöka möjligheter att samverka 
kring en frågeställning. De kommer att ha sett föreställningar, besök och seminarier, bollat idéer och 
fått handledning av Paul Collard. Vad kommer de fram till?

ARRANGERAS i samarbete med: Lunds Barn- och skolförvaltning • Lunds kommun/Kultur
SPÅR COMMON GROUND - skola scenkonst

FRE 25 maj 13.00 • Lokal meddelas senare
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ZONEN
- från workshop till föreställning
Vad döljer sig bakom det ofta använda begreppet ”att falla utanför ramarna”? 
Vad betyder det egentligen? Undersök detta med hjälp av drama, scenografi och ljud i en workshop 
ledd av personal från Drömmarnas Hus i Malmö. 
Föreställningen ZONEN kommer att spelas på Stadsteatern Intiman den 15-18 maj, men filmade 
sekvenser kommer att visas under workshopen.

MEDVERKANDE Elizabeth Mateo de Svensson, Jafer Taoun, Lotta Lundgren och Liza Fry
Workshopen genomförs i samarbete med Drömmarnas Hus

ONS 23 maj 13.00 • Lokal meddelas senare
ONS 23 maj 17.00 • Lokal meddelas senare
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ALLT DU VILL VETA OM SCENKONSTPORTALEN
Scenkonstportalen.se är ett av Riksteaterns webbaserade verktyg. Portalen ska förenkla och effek-
tivisera förmedlingen av scenkonst. Riksteatern är på plats för samtal om och demonstrera den. Kom 
och testa, fråga och tipsa!

ARRANGERAS i samarbete med Riksteatern

TOR 24 maj 11.00 • Lunds Stadshall
FRE 25 maj 14.00 • Lunds Stadshall

SOUNDWALK
Följ med Unga Radioteatern på en soundwalk! Med instruktioner och berättelser i lurarna du fått 
tar du dig framåt, bakåt, runt om i rummet. Tillsammans med ljudet och de andra deltagarna skapar 
du unika historier, flyger till främmande världar och får uppleva saker du trodde att du hade glömt...

Soundwalken varar cirka 15 minuter och behöver ej förbokas.

SKAPAD AV Maja Salomonsson, regissör 
ARRANGERAS i samarbete med Unga Radioteatern/Sveriges Radio

FRE 25 maj 17.00 - 18.00 • Lunds Stadshall
LÖR 26 maj 12.00 - 15.00 • Lunds Stadshall

SPEEDDATING
Ett professionellt forum där regissörer och dramatiker får träffa producerande teatrar och presentera 
uppsättningsidéer. Föranmälan krävs. 

ARRANGERAS i samarbete med Centrum för Dramatik • Svensk Scenkonst •
Svenska Regissörsföreningen

FRE 25 maj 15.00 • Lunds Stadshall

ONS 23 maj 09.00 - 12.00 • Lunds Stadshall
TOR 24 maj 17.00 - 20.00 • Lunds Stadshall
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HAR DU IDÉER KRING
ETT INTERNATIONELLT KULTURPROJEKT?
Kulturrådet berättar om olika former för statligt stöd - till det fria kulturlivet och institutioner. 
Dessutom en presentation av Skapande skola och den nya sajten bolla.se. Kom och ställ frågor om de 
möjligheter som finns.

ARRANGERAS i samarbete med Kulturrådet

OPEN SPACE - LX-SERIES
Detta är ett unikt Open Space-tillfälle för våra besökare att komma igång med LX-series eller att lära 
sig mer om effektivt ljusdesignarbete. Ta med din laptop, dina frågor och förslag, problemlösning står 
på agendan! Claude Heintz finns tillgänglig för att svara på dina frågor och dela idéer om hur man kan 
använda och vidareutveckla LX-series. Alla är välkomna, det är gratis och språket är engelska.

ARRANGERAS med stöd av KulturKraft Syd med hjälp av finansiering från Europeiska Socialfonden

DRAMADIREKT
kommer under bibu.se att publicera flera av de pjäser som spelas under biennalen. 
Via www.dramadirekt.se kommer du att kunna läsa texterna genom att antingen ladda ner 
pjäserna eller beställa dem som print on demand. Ta tillfället i akt och fyll på i din egen dramahylla!
ARRANGERAS i samarbete med DramaDirekt

LÖR 26 maj 10.00 • Lunds Stadshall

TOR 24 maj 12.00 - 14.00 • Lunds Stadshall
FRE 25 maj 14.00 - 16.00 • Lunds Stadshall
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INVIGNING
Onsdagen den 23 maj klockan 08.00 slår vi upp portarna för 2012 års bibu.se. Invigningen äger rum i 
Konsertsalen i Lunds Stadshall 21.00. Kvällens konferencier är Malmöprofilen Susanna Dzamic.
Nummer.se delar ut pris för årets föreställningar liksom Svenska Assitej som delar ut Prix d’Asstej. 
Talare är kulturminister Lena Adehlson Liljeroth samt representanter från Region Skåne och Lunds 
Kommun. Midnattskören under ledning av Gösta Petersen från Lund medverkar.

BIENNALFEST
Alla biennaldeltagare som vill avnjuta god mat och uppfriskande drycker tillsammans under lättsamma 
former är välkomna. Här ges ytterligare ett tillfälle att prata kultur och scenkonst, vill man istället lägga 
fokus på drinklista, discodans, oväntade vändningar och högljudda skratt går även det utmärkt.

FRE 25 MAJ 21.00 - 01.00 • Lunds Stadshall
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Svensk Teaterunion – Svenska ITI
Svenska ljussättareföreningen
Svenska regissörsföreningen
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges radio, Unga radioteatern
Teater Sagohuset
Teaterförbundet
Teaterhögskolan i Malmö 
The Freedom Theatre
ung scen/öst
Unga Klara
Åben Dans 

ETT SÄRSKILT TACK TILL
Alla kompanier och teatrar som medverkar med föreställningar 
Brita Papini
Edward Buffalo Bromberg
Live Media Group
Memory Wax
Ninni Rydsjö
Skånes Dansteater

& teamets tålmodiga familjer, nära och kära

MEDARRANGÖRER
Angereds Teater 
Assitej Sydafrika
Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Barnteaterakademin
Centrum för dramatik
Dansstationen
DramaDirekt
Drömmarnas Hus
Fresh Tracks Europe
Helsingborgs Stadsteater
Kultur /Lunds kommun
Kulturföreningen TRYCK
Kulturrådet
Kungliga Operan 
Länsteatrarna Sverige
Månteatern
Regionteater Väst
Riksteatern
Scenkonstagenturen LCCI
Skånes Dansteater
Stockholms Dramatiska Högskola
Strindbergs Intima Teater
Svensk Scenkonst

b ii i bu
ÖJLIGGÖRAREM
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BIBU.SE 2012
PERSONAL
Biennalchef: Pia Paglialunga
Producent: Louise Ekdahl 
Kommunikationsansvarig: Kajsa Wipp
Grafisk form/Projektkoordinator: Anna Diehl
Teknisk samordnare: Johan Söderberg 
Projektassistent: Polly Kallos
Projektassistent: Amanda Wigand
Konsult: Niclas Malmcrona
Projektledare: Anna Thelin (t.o.m. jan. 2012)
Ekonom: Annika Ekstrand
Webbutvecklare: Johan Montan

KANSLI
Ideon Science Park, Alfa 5
223 70 Lund

Tel: 072 309 15 13
Epost: info@bibu.se

Internet: www.bibu.se 
Blogg: bloggen.bibu.se

RAKTISK INFORMATIONP

STYRELSE
Ordförande: Ingrid Kyrö 
Anders Widell (Teatercentrum) 
Anna Asker (ASSITEJ) 
Bengt Andersson (ASSITEJ) 
Lars Dahlqvist (Teatercentrum) 
Margreth Elfström (ASSITEJ) 
Rolf S Nielsen (Teatercentrum)

JURY
Anders Duus • Eva Andersson 
Olof Lindqvist • Sara Granath 
Niclas Malmcrona • Lisa Spets

ASSITEJ SWEDEN
SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA
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Scanna QR-koden för att få aktuell information.

www.bibu.se/biennal-info/


