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BIBU.SE – A ROUNDABOUT?
Performing arts is a complicated process involving many. To top that, performing 
arts for children and youth contains yet another element. Adults. Adults convey-
ing the arts. Adults as a link between the performing arts and children & youth. 
Communication is a keyword in successful processes, to listen and to learn from 
each other.

We need artists and producers who pursue development, who dare to explore, 
who are given the opportunity to be inquisitive, who take the time to listen and 
to challenge us – children, youth and adults – through their work.

We want a diverse audience of all ages who wants, and dares, to embrace oddi-
ties and who also get to enjoy and to identify with them. We wish for courage 
and strength (and economical resources) for all who work for the betterment of 
the conditions for the performing arts for children and youth.

Who listens to whom? bibu.se gives you possibilities! Circulate, listen and learn 
from others.

Hereby we bid You a warm welcome to THE BEST BIBU IN THE WORLD!
And a warm welcome to beautiful HELSINGBORG!

MARIA RAGNARSSON  LISBETH MORIN
CEO, Bibu AB    Chairman, Bibu AB
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BIBU.SE – EN CIRKULATIONSPLATS?
Scenkonst är en komplicerad process med många inblandade. Scenkonst 
för barn och unga innehåller dessutom ytterligare en faktor. Vuxna. Vuxna 
som förmedlar scenkonsten. Vuxna som en länk mellan scenkonst och 
barn/ungdom. Kommunikation är ett nyckelord för lyckade processer, att 
lyssna och lära av varandra.

Vi behöver konstnärer och producenter som driver utvecklingen, som 
vågar undersöka, som ges möjlighet att kunna undersöka, som tar sig tid 
att lyssna och utmana oss – barn, unga och vuxna – genom sitt arbete.

Vi vill se en publik i alla åldrar som vill och vågar ta in det udda men som 
även får njuta av nöjet att känna igen sig. Vi önskar oss mod och kraft (och 
ekonomiska resurser) hos alla som arbetar för att skapa förutsättningar 
för scenkonst för barn och unga.

Vem lyssnar på vem? På bibu.se har du möjligheterna! Cirkulera, lyssna 
och lär av andra.

Vi vill med detta hälsa Dig varmt välkommen till VÄRLDENS BÄSTA BIBU! 
Och varmt välkommen till vackra HELSINGBORG!

MARIA RAGNARSSON LISBETH MORIN
VD, Bibu AB Styrelseordförande, Bibu AB
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Föreställningarna utgör hjärtat i bibu.se och väljs till största delen av en biennaljury. Juryn är kompe-
tensmässigt brett sammansatt och har inför årets biennal sett över 250 föreställningar. Årets inter-
nationella tema har varit scenkonst från tyskspråkiga områden med uttryck, traditioner och metoder 
som är värdefulla att ta del av. En ny jury utses till varje biennal.

Urvalet till bibu.se 2014 består av femton svenska scenkonstproduktioner, fyra föreställningar från 
Tyskland/Österrike samt en utomeuropeisk produktion från Kanada. Urvalet visar hela scenkonst-
områdets fält, har en internationell utblick samt speglar föreställningar utifrån konstnärliga och 
utvecklingsmässigt intressanta perspektiv.

Tre av föreställningarna kommer inte att visas – då det inte har gått att lösa praktiskt. Det gäller:
Det röda trädet med Folkteatern Göteborg, Kicktorsken med Backa teater och Third Generation 
med Schaubühne Berlin & Habima Theatre, Tel Aviv.

bibu.se 2014 låter Helsingborgs stad som samarbetspart visa upp sina kulturaktörer under bibu.se. 
Detta görs med en rad föreställningar och kringaktiviteter.

Det finns även plats för gästspel från scenkonsthögskolorna. I år medverkar Teaterhögskolan i Malmö 
med två uppsättningar.

FÖRESTÄLLNINGARNA!
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The core of bibu.se consists of its performances which are predominantly jury selected. The jury composi-
tion is competence-wise comprehensively composed and it has in its research for this year’s biennial seen 
more than 250 performances. The international theme of this year has been performing arts from German 
speaking areas whose forms of expression, traditions and methods are worth spreading and taking part of. 
A new jury is designated for each biennial. 

The selection for bibu.se 2014 consists of fifteen Swedish performances, four from Germany/Austria and 
one non-European production from Canada. The selection shows the entire breadth of the performing 
arts, has an international outlook and reflects performances from artistic and developmentally interesting 
perspectives.

Three of the performances will not be shown – as it has not been practically feasible. They are:
Det röda trädet with Folkteatern Göteborg, Kicktorsken with Backa teater and Third Generation with 
Schaubühne Berlin & Habima Theatre, Tel Aviv.

bibu.se 2014 gives its cooperation partner, the City of Helsingborg, the opportunity to contribute by show-
casing its cultural institutions. This is achieved by a series of performances and peripheral activities.

Room has also been given to guest appearances from universities. In this year’s biennial,
Malmö Theatre Academy participates with two productions.

THE PERFORMANCES!
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Flickan Jia Li möter en Fenixfågel som skänker henne en av sina magiska fjädrar. Med 
den kan hon trolla fram vad som helst som tidigare bara funnits i hennes fantasi.

Samtidigt har en elak härskare tillsammans med sina soldater satt skräck i byborna. 
Med hjälp av sina nya magiska krafter lyckas Jia Li befria dem ur den elaka härskarens 
hand. Hon har inte bara besegrat ondskan, utan även fått nya vänner, och hon inser 
att sann vänskap är en starkare kraft än all magi i världen.

Historien berättas genom ett brett spektra av visuella gestaltningstekniker, som skapar 
interaktion mellan publiken, karaktärerna och berättelsen. Den väcker tankar om vän-
skap och om hur viktigt det är att vara öppen för det som tillsynes verkar annorlunda.

The girl Jia Li meets a phoenix bird that gives her one of his magical feathers. With it, she 
can conjure up anything that previously only existed in her imagination. 

Meanwhile, an evil ruler and his soldiers instigated fear in the villagers. With the help of 
her new magical powers Jia Li liberates them from the wicked ruler’s hand. Not only has 
she defeated evil, she also made new friends and she realizes that true friendship is a 
force stronger than all the magic in the world

The story is told through a wide range of visual design techniques that creates interaction 
between the audience, the characters and the story. It raises questions about friendship 
and the importance of being open to the seemingly different.

MANUS OCH REGI Ramesh Meyyappan
PÅ SCEN Mette Marqvardsen,
Juli af Klintberg, Johanna Hovergren,
Rebecca Drammeh, Ditte Gaarde &
Joakim Hagelin Adeby
KOSTYM Tanja Lääkäri
SCENOGRAFI Debbie Z. Rennie
MASK Eva Rizell
ANIMATIONSMAKARE Peter Zacsko
DOCKMAKARE Kim Bergsagel
LJUDDESIGN Markus Vass
LJUSDESIGN Carina Jernberg

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 6 - 10 år

Scenario & Direction
on Stage

Costume Design
Set Design

Mask
Animation  Creator

Puppet Maker
Sound Design
Light Design

Programme Type
Target Group

DEN MAGISKA FJÄDERN • Riksteaterns Tyst Teater

DUNKERS KULTURHUS - Teatersalen
14 MAJ 12.00 - 12.50 & 16.00 - 16.50 
15 MAJ 10.00 - 10.50
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Örebro Länsteater’s staging of  The Sorrows of Young Werther is a monologue in a class- 
room format, performed by Hans Christian Thulin. Based on Johann Wolfgang von Goethe’s 
novel where the young Werther is suffering from his unanswered love for Lotte. On his travels 
towards the tragical end we follow his juvenile passion and suffering through the romantic 
era’s wallowing in feelings, passion and mysticism. The tale is weaved together with a parallell 
story about a high-school student, a homework assignment in Swedish and an increasing 
obsession with Her. With Kari.. 

The Sorrows of  Young Werther was written as early as 1774 and has affected generations 
of adolescents with the eternal questions about love, the meaning of life and the individual’s 
place in society.

Den unge Werthers lidanden är en monolog i klassrumsformat som framförs av Hans 
Christian Thulin. Den tar avstamp i Johann Wolfgang von Goethes roman där den unge 
Werther lider av olycklig kärlek till Lotte. På hans resor mot sitt tragiska slut följer 
vi hans ungdomliga passion och lidande genom den romantiska epokens vältrande 
i känslor, passion och mystik. Historien vävs ihop med en parallell berättelse om en 
högstadieelev, en hemläxa i svenska och en stigande besatthet av Henne. Av Kari…

Den unge Werthers lidanden skrevs redan 1774 och har under århundraden drabbat 
nya generationer ungdomar med de eviga frågorna om kärleken, livets mening och 
individens plats i samhället. REGI Erik Holmström

MANUS Erik Holmström, Eva Maria Dahlin
Hans Christian Thulin
DRAMATURG Eva Maria Dahlin
PÅ SCEN Hans Christian Thulin
SCENBILD Erik Holmström, Josefin Lindskog
KOSTYM Josefin Lindskog
PIANIST Christer Christensson
PERUK Giovanni Indelicato
SUFFLÖS Jenny H. Tallén

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP fr 13 år

Direction
Manuscript

Dramaturge 
on Stage

Set Design
Costume Design

Pianist
Wigs

Prompter

Programme Type
Target Group

DEN UNGE WERTHERS LIDANDEN
Örebro Länsteater

FOLKETS HUS - Salongen
16 MAJ 13.00 - 14.15 & 17.00 - 18.15 
17 MAJ 11.00 - 12.15 & 15.00 - 16.15



Drömställe är en föreställning inspirerad av känslor, viljor och drömmar som tre clowner möter i 
skuggan av flyktinglägret Za’atharis tusentals tält. Tillsammans med publiken undersöker de situa-
tioner av instängdhet och frihetslängtan, drömmer de om lycka, söker de gemenskap. I en lekfull 
och visuell clownföreställning når de med drömmars kraft bortom sina begränsningar. Drömställe 
är en ordlös upplevelse, där fysisk komik möter lekfull tragedi.

Publiken - både äldre barn och vuxna – bjuds med på en upptäcktsresa till en ibland skrämmande, 
ibland vackert drömsk värld. Ensemblen består av tre clowner från tre kontinenter, Kanada, 
Zimbabwe och Indien, som arbetar i en internationell clowntradition, där leken och publikkontak-
ten står i centrum.

Drömställe is a performance inspired by the feelings, desires and dreams that three clowns were con-
fronted with in the shadow of the thousands of tents at the refugee camp Za’athari. Toegether with the 
audience they investigate situations with seclusion and the urge for freedom, they dream of happiness 
and seek inclusion. Through the power of dreams they breach their their limitations in this playful and 
visual clown performance. Drömställe is a wordless experience where physical comedy meets playful 
tragedy. 

The audience – older children and adults alike – are invited on a journey of discovery to a some-
times frightful and sometimes beautifully dreamlike world. The ensemble consists of three clowns from 
Canada, Zimbawe and India, working in an international clown tradition where play and contact with 
the audience is the focus of interest.

Direction
Set &

Costume Design

Mask
Light Design

on Stage

Programme Type
Target Group

REGI Pelle Hanæus
SCENOGRAFI & KOSTYM 
Johanna Mårtensson &
Sigyn Stenqvist
MASK Thea Kristensen
LJUSDESIGN Viktor Svälas
MEDVERKANDE
Nalle Laanela, Stacey Sacks, 
Rupesh Tillu

PROGRAMTYP cirkus
MÅLGRUPP fr 14 år

DRÖMSTÄLLE • Clowner utan gränser

HELSINGBORGS STADSTEATER - Storan
14 MAJ 10.00 - 11.00 & 13.00 - 14.00 
15 MAJ 10.00 - 11.00 & 13.00 - 14.00
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Choreography, Set & Costume Design
Music

Poems, Musical Text
on Stage

Programme Type
Target Group

KOREOGRAFI, IDÉ, SCENOGRAFI & KOSTYM Minna Krook
MUSIK Anders Bennysson & Thomas Hirdman
DIKTER, SVENSK MUSIKALTEXT Thomas Eriksson
PÅ SCEN Kerstin Abrahamsson, Inger Kolterud & Minna Krook

PROGRAMTYP dans
MÅLGRUPP fr 7 år

FAUNAN OCH JAG • Minna Krook DansDUNKERS KULTURHUS - Dansstudion
16 MAJ 10.00 - 10.40 & 13.00 - 13.40 
17 MAJ 10.00 - 10.40 & 13.00 - 13.40 En dansföreställning om oss och djuren. Tycker du om djur? Är du rädd för djur? Vi dansar 

djuriskt till musik skapad av djurläten och funderar över vad vi gör med, av och mot djuren. Jag 
delar själv in djur i tre grupper, äckliga, obegripliga och så dem jag är rädd för. Jag var en gång 
hundälskare, levde och sov med hundar men det visade sig att jag är hyper-allergisk – de vuxna 
trodde att jag alltid var förkyld som barn och alltid var eksemtäckt på grund av jordgubbsätning 
– men det var allergi – mot djur! Jag vill tycka om djuren, jag vill begripa dem.

Det här är en föreställning som äter upp dig.

A dance performance about animals and us. Do you like animals? Are you afraid of them? We dance like 
animals to music made of their sounds and reflect on what it’s like to be an animal. I personally divide 
animals into three groups, those that I find disgusting, those that I have no idea why they exist at all, and 
those that I am afraid of. I was once a true dog-lover, lived and even slept with dogs in my bed, until it 
turned out I was hyper-allergic. The grown-ups thought I just always had a cold and that my rashes came 
from eating strawberries, but I was allergic to animals! I want to like animals, I would like to understand 
what they are trying to say with their sounds, but I can’t. 
This is a performance that will eat you up.
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FÖRFATTARNA • Unga Klara
Ali och Alvaro bor tillsammans i en lägenhet i Stockholms innerstad. 
Alvaro kämpar för att bli författare men tycker sig sakna berättelser. 
Ali är en arbetslös skådespelare, en dagdrömmare som hemsöks av 
berättelser. En dag dyker Alex upp och berättar sig in i Alvaros och 
Alis vänskap på ett sätt som ingen av de tre riktigt är beredda på.

Författarna är en berättelse om berättelser, om lusten att berätta 
och rädslan att bli berättad. Om viljan att berätta rätt och rätten att 
berätta fel. Om makten över berättelserna och berättelsernas makt 
över oss.

Ali and Alvaro live together in an apartment in the inner city of Stockholm. 
Alvaro struggles to become a writer but find himself lacking stories. Ali is 
an unemployed actor, a daydreamer who is haunted by stories. One day 
Alex shows up and tells stories that pull him in to Alvaro’s and Ali’s friend-
ship in a way that none of the three really are prepared for. 

Författarna is a story about stories, about the urge to tell and the fear 
of being told. About the desire to tell them right and the right to tell the 
stories the wrong way. About the power of stories and the stories’ power 
over us.

HELSINGBORGS STADSTEATER - Storan vä. sidoscen
16 MAJ 14.00 - 15.30 & 19.00 - 20.30 
17 MAJ 12.30 - 14.00 & 18.00 - 19.30

By
Direction & Visual Concept

Light Design & Visual Concept
Music & Sound

Mask & Costume Design
Artist

Prompter
on Stage

Boy Sopranos

Programme Type
Target Group

AV Alejandro Leiva Wenger
REGI & VISUELLT KONCEPT Frida Röhl
LJUS & VISUELLT KONCEPT Carina Gedeon
MUSIK & LJUD Dror Feiler
MASK & KOSTYM Daniela Krestelica
KONSTNÄR Lars Brunström
SUFFLÖR Elias Dykert
PÅ SCEN Ardalan Esmaili, Pablo Leiva Wenger 
& Oscar Töringe
GOSS-SOPRANER (3 st på scen per fst) 
Jens Graffman, Daniel Forsmark, John Spendrup, 
Nils Norrby, Viking Norrby, Joachim Söderlund, 
Gustaf Andersberg, Noah Künstlicher, 
Rasmus Mannervik, Albin Fransson, 
Sixten Edquist, Viktor Karjalainen 

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP fr 15 år
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Gargantua är en svart och lekfull pjäs om att inte kunna vara onormal på rätt sätt, inspirerad av François 
Rabelais gränslösa, groteska renässansklassiker ”Den store Gargantuas förskräckliga leverne”.

Skuggteaterns egen renässansjätte är en vildsint tonåring med gigantiska svårigheter att tolka, 
samverka och passa in i samhället. Berättelsen har sin utgångspunkt i Gargantuas upplevelse av sitt 
utanförskap och publiken får möta hans upplevelse av den hårda och distanserade omgivningens 
försök att förstå. Manuset är ett rafflande mästerverk där varje mening bär en skarpsint innebörd 
sammanflätat med galghumor, satir och allvar.

Gargantua, is a dark and playful piece about not being able to be abnormal in the right way inspired by 
François Rabelais boundless, grotesque Renaissance classic 'The Life of Gargantua and of Pantagruel'

Skuggteatern's giant is an intense teen with huge difficulties to interpret, interact and fit into society. The 
story originates in Gargantua's experience of his own alienation and the audience faces his experience 
of the harsh and distant attempts by society to understand him. The script is a thrilling masterpiece 
where each sentence carries meaning with a mixture of gallows humour, satire and seriousness. 

GARGANTUA • Skuggteatern

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Lillan
16 MAJ 13.00 - 14.00 & 16.00 - 17.00 
17 MAJ 12.00 - 13.00 & 15.00 - 16.00

MANUS Gustav Tegby
REGI Emil Nilsson-Mäki
SCENOGRAFI & KOSTYM Maline Casta
LJUS & PROJEKTION Jonas Olsson
MASK Tobias Johansson
PÅ SCEN Magnus Nilsson-Mäki, Simon Persson

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP fr 13 år

Manuscript
Direction

Set & Costume Design
Light Design & Projections

Mask
on Stage

Programme Type
Target Group
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På kvällen kommer mörkret över dammen. Och varje kväll 
blir Jonas lika mörkrädd. Fast lampan i hallen är tänd och 
mamma både har läst saga och pussat god natt så känner 
Jonas sig ändå ensammast i hela världen där han ligger i sin 
säng och försöker sova. Och vem är det som säger ”krifs 
krafs hoho plask”?
Krifs krafs hoho plask är godnatteater om att gå och lägga sig. 
Det som både kan vara läskigt och ensamt, men också spän-
nande och magiskt. Om den ljudvärld som öppnas upp när 
lampan släcks och den fantasi som skapas tillsammans med 
dessa okända och konstiga ljud. 

In the evening darkness falls over the pond. Jonas becomes 
equally frightened of it dark each evening. Although the light 
in the hallway is on and mum has read the bedtime story and 
kissed him goodnight, Jonas still feels like the loneliest frog in the 
whole world, lying in his bed, trying to sleep. And who it that says 
”krifs krafs hoho plask”? 
Krifs krafs hoho plask is a “bedtime-theatre” play about going 
to bed. What is frightening and lonely can also be exciting and 
magical. About the world of sounds that opens up when the 
lights are turned off and when one’s fantasy awakens when you 
really should be sleeping… 

KRIFS KRAFS HOHO PLASK • Teater 23FOLKETS HUS - B-salen
16 MAJ 10.00 - 10.30 & 15.00 - 15.30 
17 MAJ 10.00 - 10.30 & 14.00 - 14.30

BEARBETNING Josefine Andersson & ensemblen
PÅ SCEN Ann Katrin Andreasson & Gustav Bloom
REGI Josefine Andersson
SCENOGRAFI OCH KOSTYM Hansson Sjöberg
LJUS Iben West
LJUD & MUSIK Catharina Jaunviksna
MASK & SKRÄDDERI Sandra Haraldsen
KONSTRUKTION & TEKNIK Måns Ekander

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 3-6 år

Adaptation
on Stage
Direction

Set & Costume Design
Light Design

Sound Design & Music
Mask & Wardrobe

Construction & Technique

Programme Type
Target Group
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Hur vet man hur ett vanligt liv ska levas när man suttit inne i tjugo år?

Tre kvinnor möts i ett rum som kan vara en radiostudio. De har en sak gemen-
samt. De har missbrukat droger under större delen av sina liv. Nu vill de för första 
gången något annat. Men hur kommer man igen i ett samhälle som dömer en 
som narkoman och kriminell? Marie Kvarnfjärd, Pia Rydberg och Marie Sandberg 
berättar live på scenen om sina liv för Shang Imam, programledare för Verk-
ligheten i P3. 

How do you know how to live a normal life when you’ve been in prison for twenty years? 

Three women meet in a room that could be a radio studio. They have one thing in 
common. They have all been addicted to drugs for most of their lives. Now, for the first 
time, they want something different. But how do you make a comeback to a society 
that constantly condemns you as a drug addict and criminal? 

KRIMRADIO • Backa teater

NICOLAISKOLAN - Blackboxen
14 MAJ 11.00 - 12.00 & 15.00 - 16.00 
15 MAJ 11.00 - 12.00 & 15.00 - 16.00

IDÉ & REGI Malin Holgersson, Shang Imam
PÅ SCEN Shang Imam, Marie Kvarnfjärd, Pia Rydberg, 
Marie Sandberg
SCENOGRAFI OCH KOSTYM Ulla Kassius
LJUS Peter Moa
LJUD Malin Holgersson, Shang Imam
KONSTNÄRLIG RÅDGIVNING Gunilla Johansson

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP fr 15 år

Idea & Direction
on Stage

Set & Costume Design
Light Design

Sound Design 
Artistic Advisor

Programme Type
Target Group
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Anne-Marie och hennes pappa August skriver brev till 
varandra när de inte kan vara tillsammans. När de träf-
fas fantiserar de, spelar teater och ritar. På pennorna är 
det så mycket karamell att de fastnar i fingrarna. Men 
pappa blir inte arg för det, för Ann-Marie är hans ögon-
sten. Hans lilla midsommarbarn.

Lillan och pappa August är en nyskriven pjäs av Marga-
reta Sörenson baserad på brevkorrespondens mellan 
August Strindberg och hans dotter Anne-Marie. Det är 
en berättelse om lek, längtan och om hur det känns när 
ens föräldrar är skilda. 

Anne-Marie and her father August write letters to each other 
when they can not be together. When they meet they dream, 
act and draw. Their pencils are so gooey from sweets that 
they stick to their fingers. But Daddy does not get upset, 
because Ann-Marie is his precious, his little midsummer child. 

Lillan and Daddy August is a newly written play by Margareta 
Sörenson, based on the correspondence between August 
Strindberg and his daughter Anne-Marie. It is a story about 
what it is like to have divorced parents, a story about longing 
and playing.

LILLAN & PAPPA AUGUST
Marionetteatern, Stockholms stadsteaterHELSINGBORGS STADSTEATER - Lillan

14 MAJ 11.00 - 11.45 & 17.00 - 17.45 
15 MAJ 11.00 - 11.45 & 17.00 - 17.45

AV Margareta Sörenson
REGI Helena Nilsson
PÅ SCEN Malin Halland,
Magnus Erenius,
Mikael Augustsson
MUSIK & ARRANGEMANG
Mikael Augustsson
LJUDCOLLAGE Appel
SCENOGRAFI & KOSTYM
Peter Holm
LJUS Jonatan Winbo
DOCKMAKARE
Kay Tinbäck du Rées, 
Thomas Lundqvist,
Jenny Bjärkstedt
MASK Anna Jensen Arktoft

PROGRAMTYP Dockteater
MÅLGRUPP fr 5 år

By
Direction
on Stage

Music & 
Music Arrangement

Sound Collage
Set & Costume Design

Light Design
Puppet  Maker

Mask

Programme Type
Target Group
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Vad kan marmelad vara? Är det körsbär, päron, fikon, 
mynta, upp och ner, tillsammans eller inuti? En mumsig, 
sensorisk föreställning om att mötas, vändas och röras 
runt. Marmelad utforskar världen genom kropp, öga, 
känsla och smak.

Med poetiska rörelser, mjuk cirkus och Fellinimusik utfors- 
kar Mira och Viktor tillsammans med sin publik världen 
genom kropp, öga, känsla och smak. 

What can marmalade be like? Is it cherry, pear, figues, mint, 
upside-down, together or inside? Marmalade is a munchy, 
sensory and subtle performance on the theme of meet-
ing, moving around and grabbing. With round and flexible 
shapes, things are rolled all over the stage. In Marmalade 
the audience is invited to examine a physical world together 
with the artists – a dancer and a circus artist. 

MARMELAD • Claire Parsons Co.

KOREOGRAFI Claire Parsons
SCENOGRAFi Anna Nyberg
KOSTYM Bitte Palm
MUSIK BEARBETNING Mikael Svanevik
PÅ SCEN Mira Björkman, Viktor Gyllenberg

PROGRAMTYP dans/nycirkus
MÅLGRUPP 2 - 5 år

Choreography
Set Design

Costume Design
Musical Arrangement

on Stage 

Programme Type
Target Group

DUNKERS KULTURHUS - Dansstudion
14 MAJ 10.00 - 10.30 & 13.30 - 14.00 
15 MAJ 11.00 - 11.30 & 14.30 - 15.00
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SPÅRA är en interaktiv upplevelse av dans, musik, rum och form - en vandring genom 
snögraffiti, tunnlar, avtryck och väggklätterdans. Barfota genom ett landskap av mattor 
förflyttar sig barnen runt i rummet, till nya perspektiv och sätt att delta i upplevelsen.

Tillsammans med MELO skapar barnen ett föränderligt scenrum, dansar och lämnar 
avtryck. Spåra låter barnen uppleva dans på nära håll, vill förmedla lust till eget ska-
pande och förstärka medvetenheten om rörelse, rumslighet och kroppskännedom. 
Scenrum och publikplats löses upp till förmån för en stark upplevelse där barnen på 
ett påtagligt sätt inkluderas i skeendet, och får en nära och fysisk upplevelse.

SPÅRA is an adventurous walk through tunnels, snow grafitti, footprints and wall-climbing 
dance. Barefeet through a landscape of carpets, the audience moves around the room, to new 
perspectives and ways to participate in the experience. 

Together with MELO, the children create sounds, change the room and leave imprints, traces. 
SPÅRA wants to convey a lust for creativity and an enhanced awareness of movement, as 
well as spatial and bodily responsiveness. We work with a format in which the children find 
themselves in the midst of the piece, both as “spectators from within”, and in terms of parti-
cipation in the performance. 

SPÅRA • Livekonstkollektivet Melo

PÅ SCEN Melina Mastrotanasi/Agnes Brandemark, Stina Nyström,
Josef Palm & Sara Soumah
MEDSKAPANDE Louise Hultén

PROGRAMTYP dans
MÅLGRUPP 5 - 9 år

On Stage
 

Co-Creator

Programme Type
Target Group

DUNKERS KULTURHUS - Teatersalen
16 MAJ 10.00 - 10.35 & 13.00 - 13.35
17 MAJ 11.00 - 11.35 & 14.00 - 14.35
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- lite Einstein för de minsta - en poetisk och humoristisk färd i olika hastigheter och rumsligheter - i en egensinnig musikalform
Föreställningen ges i flera versioner, för förskola, lågstadiet, mellanstadiet samt som familjeföreställning. Under bibu.se visar vi
en version tänkt för mellanstadiet.

- a little bit of Einstein for the youngest – a poetic and humoristic journey in different speeds and spaces – in a humorous musical shape. 
The performance is made in several different versions, for pre-school and elementary school as well as a family performance. During bibu.se
we show a version adapted for elementary school.

TÄNJA TID & KRÖKA RUM • Christina Tingskog

KOREOGRAFI Christina Tingskog
SCENOGRAFI & KOSTYM Christina Tingskog
LJUSDESIGN Thomas Mirstam
PÅ SCEN Catrin Jonasson, Markus Lönneborg & Iris Sjönneby

PROGRAMTYP dans
MÅLGRUPP 7 - 12 år

Choreography
Set & Costume Design 

Light Design
on Stage

Programme Type
Target Group

FOLKETS HUS - Salongen
14 MAJ 11.00 - 11.45 & 14.00 - 14.45
15 MAJ 13.00 - 13.45 & 19.00 - 19.45
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Alkohol, Mefedron, Ketamin, Kokain, Tramadol, GHB, Atarax, Spice. Vilken är den skönaste upplevelse du 
haft på droger? Hur ser det framtida drömsamhället ut? Intervjuer med unga göteborgare krockar med 
1500-tals-klassikern Utopia, boken om ön där det alltid råder rättvisa, lycka, fred och harmoni. Fjorton 
skådespelare, fyra musiker och 800 kvadratmeter scen gör satsningen till Backa Teaters största sedan Brott 
och straff.
Av: Mattias Andersson, Thomas More + röster från unga missbrukare, brukare, icke-brukare och världsför-
bättrare i Göteborg 2012.

When were you last in paradise? 
Alcohol, Mephedrone, Ketamine, Cocaine, Tramadol, GHB, Atarax, Spice. What’s the best high you’ve had on drugs? 
What’s the vision of the ideal future society? Interviews with young Gothenburgers clash with the 16th century clas-
sic, Utopia, the book about the island where there is perfect equality, happiness, peace and harmony. 

UTOPIA 2012 • Backa teater

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Lillan
14 MAJ 13.00 - 14.30 & 16.00 - 17.30 
15 MAJ 17.00 - 18.30 & 20.00 - 21.30

MANUS & REGI Mattias Andersson
PÅ SCEN Bahador Foladi, David Fukamachi Regnfors, Ylva Gallon, Anna Harling/Gunilla Johansson, 
Maria Hedborg, Rasmus Lindgren, Marall Nasiri, Ramtin Parvaneh, Göran Ragnerstam, Ulf Rönner-
strand/Josefin Neldén, Sandra Stojiljkoviã, Emelie Strömberg, Ove Wolf, Lars Väringer,
MUSIKER Stefan Abelsson Daniel Ekborg Mats Nahlin Bo Stenholm
SCENOGRAFI & KOSTYM Ulla Kassius
MASK Linda Boije af Gennäs
LJUS Tomas Fredriksson
LJUD Jonas Redig
ALL MUSIK Backa Teaters musiker, förutom ”We Shall Overcome” av Kenny Larkin 

PROGRAMTYP Filmad föreställning
MÅLGRUPP fr 15 år

Manuscript & Direction
on Stage

Musicians 
Set & Costume Design

Mask
Light Design

Sound Design
Music

Programme Type
Target Group

UTOPIA 2012 visas som 
filmad föreställning under 
bibu.se 2014.!
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Superhjältar har ju alltid på sig trikåer – så varför kan inte pojkar ägna 
sig åt dans? Eller är de redan män, som står där på scenen, skruvar på 
sig, provocerar, pillar på sig och inte riktigt vet vad de skall göra av sig 
själva?

Huvudpersonerna berättar hur de, mot alla förutfattade klichéer och 
förebilder, började att dansa och vad dansen betyder för dem. Starka 
ögonblick fångar publiken, avslöjande känslor kommer upp som makt-
löshet, konkurrens och ilska likväl som vänskap, sårbarhet och livs-
glädje. Identitet som går långt utanför det förväntade. De här unga 
männen utstrålar energi och kraft och kommer att visa oss vad som är 
riktigt viktigt för dem – att DANSA! 

Superheroes always wear tights – so why shouldn’t dancing be for boys? 
Or are they already men standing there on the stage, fidgeting, provoking, 
fiddling with themselves, not really knowing what to do with themselves?

Defying all cliches and role models, the protagonists tell how they came 
to start dancing and what it means to them. Strong moments emerge 
that captivate the audience, conveying feelings like powerlessness, com-
petitiveness or anger, as well as friendship, vulnerability and the joy of life. 
Concepts of identification that exist far remote from any prejudices. Ener-
getic and with powerful images these young men let us know what is really 
important to them – to DANCE! 

BOYS DON’T CRY • Theater Foxfire | Dschungel Wien

KONCEPT & KOREOGRAFI Corinne Eckenstein
SCENBILD Andreas Pamperl
KOSTYM Ulli Nö
MUSIK Sue-Alice Okukubo
FOTO, VIDEO Rainer Berson
LIGHTING DESIGN Hannes Röbisch
PÅ SCEN Adil Embaby, Ben Pascal, Future Sibanda, 
Flavio de Pina Soares de Carvalho, Hisham Morscher, 
Joaquin Ylo, Richard Schmetterer, Yu Lei  

PROGRAMTYP Dansteater
MÅLGRUPP fr 13 år

Concept & Choreography
Set Design

Costume Design
Music 

Photo & Video
Light Design

on Stage

Programme Type
Target Group

ÖSTERRIKE

HELSINGBORGS STADSTEATER - Storan
16 MAJ 16.30 - 17.50 
17 MAJ 10.00 - 11.20 & 15.00 - 16.20
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KONCEPT Wildernest & Partner
REGI Theresa Unger
REKVISITA Lukas Gülcher
REKVISITA ASSISTENT Axel Gülcher
SHOPPING VAGN DESIGN Lisa Koller
PÅ SCEN Martha Laschkolnig

PROGRAMTYP Platsspecifik
MÅLGRUPP fr 6 år

Concept
Direction

Props Design
Co-Props Design 
Handcart Design

on Stage

Programme Type
Target Group

En kvinna med en kärra. Den är hennes hem, hennes varma bo att ta 
med sig i en värld där hon inte har någon annan plats som hon kan kalla 
sin egen.

Det andra slänger som skräp ser hon som sina finaste ägodelar.

Det andra skulle kalla misär är hennes sätt att kunna leva i sin egen 
värld och följa sin djupaste längtan; Att hitta Roger. 

There’s a woman with a handcart. It is her home, her little warm nest to 
take along, through a world in which she has no other place of her own. 

What others might throw away as trash, she considers her greatest treasures. 

What others might call a misery is for her a way of living, that allows her to 
be in her own world, following her deepest longing: Finding Roger.

DIE EINE IM PARK • Wildernest & Partner
ÖSTERRIKE

UTOMHUS - Slottshagen
14 MAJ 15.00 - 15.50 
15 MAJ 12.00 - 12.50 & 16.00 - 16.50

Work-in-progress. Premiär i Österrike hösten 2014.
Premiere in Austria, Fall 2014.
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Verklighet möter fantasi i denna ordlösa installation som återskapar ett 
lantligt landskap i urban miljö. Corpus tar dig med till ett märkligt univer- 
sum i denna välstuderade surrealistiska studie i fårs beteende. Möt 
Julie, Marie-Louise, Bernardette och César, tre friska tackor och en ung 
bagge i deras vardag med aktiviteter som fodring, mjölkning och mycket 
mer... Denna verkligt innovativa föreställning skruvar till verkligheten 
på ett överraskande sätt och tar publikens medverkan till nya höjder. 

Reality meets fantasy in this wordless live installation that recreates a bucolic 
country scene in a typical urban setting. Travel to a strange & hilarious 
universe as CORPUS takes you through a carefully studied, surrealistic over-
view of sheep behaviour. Meet Julie, Marie-louise, Bernadette and César, 
three healthy ewes and a young ram. Routine activities include: shearing, 
feeding, milking and many more... This truly innovative performance twists 
reality in surprising ways and takes audience interaction to new heights.

LES MOUTONS • Corpus
KANADA

KONCEPT & KOREOGRAFI
David Danzon & Sylvie Bouchard
KOSTYM Joanne Leblanc
PÅ SCEN David Danzon, Jolyane Langlois, 
Emily Poirier, Emilio Colalillo, Takako Segawa, Indrit Kasapi
PROGRAMTYP dans
MÅLGRUPP alla

Concept & Choreography
 

Costume Design
on Stage

Programme Type
Target Group

UTOMHUS - Biblioteksparken
16 MAJ 12.00 - 12.30 & 16.00 - 16.30
17 MAJ 12.00 - 12.30 & 16.00 - 16.30
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Vaggvisor från Afrika är kärnan i den här föreställningen, 
som leder publiken genom världen och visar oss att 
månen vakar över oss efter det att solen har sagt god 
natt. Artisternas röster tar oss till drömmarnas värld. 

Lullabies from Africa are at the origin of this story that will 
lead the audience through the world and show them that 
the moon is still watching us after the sun has said good 
night. The artists’ voices take us away to the wide world of 
dreaming...

SCHLAF GUT, SÜSSER MOND
Dschungel Wien | Iyasa
ÖSTERRIKE/ZIMBABWE

KONCEPT, REGI Stephan Rabl
MUSIKALISK LEDNING Innocent Dube
LJUS Stefan Enderle
KOSTYM Segolene de Witt
PÅ SCEN Thembinkosi Dube, Roben Mlauzi, 
Bekithemba Phiri, Buhlebenkosi S Sibanda, 
Sibonisiwe Sithole, Cheryl Mabaya, Nyasha 
Dziruni, Lameck Keswa

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP fr 2 år

Concept & Direction
 

Light Design
Costume Design

on Stage

Programme Type
Target Group

HELSINGBORGS STADSTEATER - Lillan
17 MAJ 10.00 - 10.50 & 15.00 - 15.50
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JURYNS MOTIVERINGAR

DEN UNGE WERTHERS LIDANDEN
Med avundsvärd lust, närvaro och gestaltnings-
energi tar sig Hans Christian Thulin an Goethes 
brevroman Den unge Werthers lidanden från 
1774. Som här får sällskap med The Cure; sentida 
punkromantik och Sturm und Drang. Sällan har en 
klassiker blivit så fullständigt uppdaterat samtida, 
och sällan har en skådespelare så till den grad kun-
nat behärska scenrummet/klassrummet ut i dess 
mest perifera delar. Och sällan har en dramatise-
ring lyckats fånga sin unga publiks uppmärksamhet 
så in i minsta känslostormande detalj.

With enviable desire, presence and interpretive en-
ergy, Hans Christian Thulin tackles Goethe’s letter 
novel The Sorrows of Young Werther from 1774. He 
combines it with The Cure; a recent punk romance 
and Sturm und Drang. A classic is rarely as completely 
updated to fit the present as this, and few actors 
have managed to understand the stage/classroom to 
the same extent, nor have many other dramatiza-
tions succeeded in capturing every ounce of attention 
of a young audience quite like this performance does.

DEN MAGISKA FJÄDERN
Med avstamp i den kinesiska mytologins 
starka formspråk, en färgstark och fantasi-
eggande scenbild, svepande kostymer och 
en actionfylld berättelse om vänskap, mod, 
grupptryck och ondska ger Tyst Teater sin 
publik en vacker och dramatisk scenkon-
stupplevelse som är långt större än det lilla 
scenformat de spelar i.

With a strong idiomatic language borrowed 
from the Chinese mythology, a colourful and 
imaginative stage set, along with sweeping 
costumes and a storyline packed with action 
in this tale of friendship, courage, peer pressure 
and evil, Tyst Teater gives its audience a beauti-
ful and dramatic stage art experience that is 
much larger than the stage that it is told on.

DRÖMSTÄLLE
Speciellt beaktansvärt är de facto att gruppen 
och artisterna till vardags har ett ovanligt upp-
drag med en synnerligen men särdeles receptiv 
publik. Föreställningen Drömställe fyller allas 
våra sinnens hunger med på ett lekfullt och 
övertygande sätt iklädd överdådig kostymfest, 
spännande enkla sceniska lösningar och gene-
rös yrkesskicklighet.  Pregnant framfört av tre 
mycket allomfattande artister i en stärkande, 
rolig och gripande ickeverbal berättelse för 
alla oss ålderslösa.

Something that’s especially noteworthy about 
this show is that the group and artists always 
have an unusual task to complete before an 
exceedingly receptive audience. The show fills and 
awakens all of our senses and feeds our hunger 
in a playful and convincing way, with lavish 
costumes, simple, but exciting scenes and an 
abundance of talent. Meaningfully performed 
by three very versatile artists in a strengthening, 
funny and gripping silent story for all of us age-
less children.
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THE JURY’S MOTIVATIONS

FAUNAN OCH JAG
Måste man älska djur? Minna Krook utma-
nar den unga publiken genom att ifrågasätta 
förhållandet djur – människa i en föreställ-
ning med humor, djurmasker och showinslag. 
Ur ett flöde av rörelser iscensätter dansarna 
de olika djurarterna på ett skickligt sätt. En 
kabaré om hela näringskedjan där dans, ord 
och mim vävs ihop med allvaret i att vara 
allergiker. Artisternas lyhörda känsla för publik- 
kontakt gör detta till en pärla.

Do you have to love animals? Minna Krook 
challenges the young audience by questioning 
our relationship with animals in this perfor-
mance with lots of humour and animal masks. 
From a flow of movements, three dancers skil-
fully bring various types of animals to life. In 
this cabaret about the whole food chain where 
dancing, speech and mime are combined with 
the seriousness of being allergic to animals, the 
artists’ attentiveness to the audience makes this 
show a gem.

FÖRFATTARNA
Författarna lyckas inte bara spegla samtiden 
utan dessutom skapa den just i den stunden 
vi sitter där, den ger röst åt blicken som söker 
fäste. Med ett språk som respekterar  och 
utmanar publiken lyckas den i lager på lager 
dissekera våra förutfattade meningar och klä 
av oss in på bara skinnet. I ett enastående 
personligt och engagerat skådespeleri blir 
föreställningen livsviktig.

The authors manage to not only draw a reflec-
tion of our time, but to create it just as it is in 
the moment of watching. It gives a voice to our 
vision that wants to hold on. With language that 
respects and challenges the audience, this show 
dissects layer after layer of our preconceived 
notions. Exemplary, personal and engaging acting 
plays centre for this performance.

från Författarna med Unga Klara
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GARGANTUA
I Skuggteaterns tragikomiska föreställning blir författaren 
Rabelais medeltida jätte Gargantua, missförstådd och 
fruktad av alla, till en utstött och annorlunda tonårspojke, 
omöjlig att foga in i det sociala pusslet och större än livet 
självt. Gustav Tegby Frisks glimrande skärpta manus till-
sammans med de två skådespelarnas dynamiska samspel 
omvandlar Gargantuas frustration och förvirring gente-
mot sin omgivning till ett ömmande förstoringsglas över 
vår oförmåga att hantera ”de annorlunda” i en föreställ-
ning där skrattet och sorgen blandas, som sig bör i en 
riktigt bra föreställning.

In this tragicomedy by Skuggteatern, author Rabelais’ medie-
val giant Gargantua, who is misunderstood and feared by 
all, is faced with larger than life troubles when he becomes 
a shunned and awkward teenage boy that can’t manage to 
fit into the social puzzle. Gustav Tegby Frisk’s outstandingly 
sharp manuscript and the dynamic partnership between 
the two featured actors transform Gargantua’s frustration 
and confusion about his environment into a compassionate 
magnifying glass over our inability to handle people who are 
different in this show that walks the fine line between laugh-
ter and sadness.

JURYNS MOTIVERINGAR

KRIFS KRAFS HOHO PLASK
Sov gott, lilla groda heter Almapristagaren Kitty 
Crowters charmiga berättelse på det för alla 
småbarnsföräldrar välbekanta temat ”Mamma, 
jag vill inte sova!” I Teater 23:s intima och vackra 
dramatisering Krifs krafs hoho plask! blir det ett 
stänk av suggestiv commedia dell’arte i grod-
träsket. Den okända nattens hotfulla ljud ger 
både en högst närvarande humoristisk mysfak-
tor och en kittlande rädslokälla i denna visuellt 
och audiellt ljuvligt kongeniala tolkning av en-
sambarnets alla motsägelsefulla känslor.

Sleep Wel Little Frog is the title of Alma Prize 
Winner Kitty Crowter’s charming story for all 
parents familiar with the well-known theme of 
“Mom, I don’t wanna go to bed!”. Teater 23’s 
intimate and beautiful dramatization Krifs krafs 
hoho plask makes a splash of suggestive com-
media dell’arte. The unknown sounds of the night 
give a sense of cozy humour and a tickling feeling 
of fear in this visual and auditory congenital inter-
pretation of an only-child’s contradictive feelings.

Bild motstående sida: 
Kicktorsken med Backa teater, 

Backa on Drugs projektet
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BACKA ON DRUGS
Det är med stor glädje vi väljer ut Backa teaters 
projekt Backa on Drugs till bibu.se 2014. 
Backa teater fortsätter att vara en banbrytande, 
modig och provokativ teater – ledande på att 
lyfta angelägna och samtida teman för en blan-
dad, komplex och ung publik.

Kicktorsken – en monolog som levereras med 
humor och mod samtidigt som de exponerar 
de sårbara och komplexa sidorna av identitet 
och kultur. Krimradio flyttar gränserna för 
vittne och vittnesmål, gränsen mellan publik 
och den kvinnliga utblicken – en störande och 
vibrerande erfarenhet och slutligen Utopia 
2012 där Backa Teater utmanar gränsen mel-
lan form och innehåll och relationen mellan 
konstnärer och publik. Det är ett nöje att få 
presentera tre kontrasterande verk – som visar 
dynamiken, bredden och det teatraliska okyn-
net hos en av våra ledande teatrar så att vi som 
publik får ta del av Backa Teaters fullödiga tänk 
och kreativitet.

It is with great pleasure that we choose Backa 
teater’s project Backa on Drugs for bibu.se 2014. 
Backa Teater continues to be a pioneering, brave 
and provocative theatre, leading the way in voca-
lizing urgent and current themes for a diverse, 
complex, and young audience. 

Kicktorsken - A monologue that’s delivered with 
humour and courage, all while it exposes the sensi- 
tive and complex aspects of identity and culture. 
Krimradio moves the boundaries for witness and 
testimony, as well as the line between the audi-
ence and the female perspective. It’s a disturbing 
and vibrant experience. And lastly, Utopia 2012, 
in which Backa Teater challenges the border be-
tween format and content and the relationship 
between artists and audiences. It is a pleasure 
to present three very different pieces of art that 
really represent the dynamics, variance and theat-
rical rebelliousness of one of our leading theatres 
so that, as an audience, we’re able to experience 
Backa Teater’s true ingenuity and creativity. 

THE JURY’S MOTIVATIONS
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LILLAN OCH PAPPA AUGUST
En föreställning som gestaltar en relation mellan en Pappa 
och en liten flicka.
Flickan kommer på helgerna med sin lilla väska, när de 
inte ses skriver de brev till varandra. Längtan, förhopp-
ningar men också otillräcklighet i en text som lyckas nå 
förbi det privata och, tillsammans med skådespelare, 
scenografi och kostym skapa en storartad och mycket 
kärleksfull föreställning. En utsökt dockteater finner sin 
naturliga plats och överträffar alla förväntningar på vad 
som kan hända på teatern och under en helg hos en 
pappa som heter August Strindberg.

A show that depicts the relationship between a young girl 
and her dad. 
The girl comes on the weekends with her little suitcase and 
when they don’t get to see each other, they write instead. 
Longing and hopes, but also inadequacy in a text that 
reaches past the little details and, together with the actors, 
scenography and costumes, creates a magnificent and very 
tender presentation. A wonderful puppetry finds its natural 
place and exceeds all expectations about what can happen 
in a theatre or on a weekend with a dad named August 
Strindberg.

JURYNS MOTIVERINGAR

MARMELAD
I ett magiskt rum trollbinds den minsta publiken av grön dallrande slime, körsbärsröda 
tyllbollar och två dansanta figurer som låter barnen känna, nudda och svara. Orden blir 
rörelse som blir delikata smaksensationer. Dansarnas gehör för publiken är absolut och 
Fellinimusiken sätter en varm, nostalgisk prägel på de Parsonska rörelserna. Ett helt perfekt 
samspel mellan dans, cirkus, musik och scenografi.

In a magical room, even the smallest audience is enthralled by green slime, cherry red tulle 
balls, and two dancing figures that let the children feel, touch and respond. Words become 
movements that are translated into delicate taste sensations. The dancers give absolute respect 
to the audience and Fellini music adds a warm, nostalgic touch to the movements. This is an 
excellent example of dance, circus, music and scenography working together.

SPÅRA
Livekonstkollektivet Melo har skapat ett underbart allkonstverk med mycket hjärta som 
lockar fram sinnlighet och närvaro. Att känna vinddraget av en snabb dans över huvudet, 
få höra sitt namn i musiken och se graffiti-figurer växa fram och förändras, det går rakt in 
i kroppen. Utan att det märks har publiken också svepts in i en dans och ritar sin kompis 
kropp på väggen. En upplevelse där scen och salong trollas bort och blir ett. 

The Live Arts Collective Melo has created an incredible work of art with a lot of heart that 
promotes sensuality and presence of mind. Feeling the wind of a quick dance over your head, 
hearing your name in the music and seeing graffiti art grow and change cuts through straight to 
the soul. Without noticing it, the audience is swept into dance and asked to draw their friend’s 
body on the wall; an experience that erases the stage and room and makes them into one.
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TÄNJA TID OCH KRÖKA RUM
En poetisk musikal som vävs ihop på ett in-
telligent och finurligt sätt. Christina Tingskog 
och hennes dansare djupdyker i Einsteins 
relativitetsteori med humor och starkt pub-
liktilltal. Vad betyder egentligen att något är 
relativt? Dansen, sången och fysiken leks fram 
med en säker stilkänsla. Ett vackert stäm-
ningsfullt slut och tre mångsidiga dansare 
gör att föreställningen landar i en komplett 
scenupplevelse.

A poetic musical that is woven together in 
an intelligent and intriguing manner. Christina 
Tingskog and her dancers dive deep into Ein-
stein’s theory of relativity with great humour 
and strong audience engagement. What does it 
mean for something to be relative? The dance, 
song and physics play together with a confident 
sense of style. A beautiful and emotional ending, 
and three versatile dancers make the show into 
a complete experience.

THE JURY’S MOTIVATIONS

Från juryvalda Det röda trädet
med Folkteatern Göteborg. 

Föreställningen visas inte under 
bibu.se 2014. Däremot deltar 

Folkteatern med ett publiksamtal 
om föreställningen.
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JURYNS MOTIVERINGAR

DIE EINE IM PARK
I hörnet av en park, vilken park som helst var som helst, 
finner vi denna charmfulla tespiskärra!
Vi följer med en clownlik baglady i hennes pregnanta 
ickeverbala berättande om vikten av det fria valet, va-
let att leva med så lite ägodelar, byråkrati och förmins-
kande lagar som möjligt. 
Martha Laschkolnig är på alla sätt genial i sin bedårande 
clownkaraktär. Med en blandning av skörhet och styrka 
blir det en generös, rolig och tänkvärd föreställning som 
ger barnet den bästa utomhusteater man kan önska sig!

In the corner of a park; any park, anywhere, you can find 
this charming thespis cart. 
We follow a clown-like bag lady into her deep non-verbal 
story about the importance of free choice, the choice to 
live with as few possessions and bureaucratic degrading 
as possible. 
Martha Laschkolnig is brilliant in every single way in her 
adorable clown costume. A mixture of weak and strong 
makes this performance a generous, fun and memorable 
one. The performance is undoubtedly the best outdoor 
theatre for kids you could wish for.

BOYS DON’T CRY
Boys Don’t Cry är uttagna på grund av den kraftfullhet 
som finns hos ungdomarna på scen, äktheten och mod-
et i deras berättelser och utforskandet av olika tabun – 
sexualitet, genus, bräcklighet – och deras gemensamma 
passion för dans. De representerar en stor och varierad 
grupp av individer som har skapat ett autentiskt, passion- 
erat och provokativt verk. Boys Don’t Cry sätter unga 
i centrum för sina egna liv - skälet till att bibu.se 
existerar – och visar ännu en gång på ett otroligt spän-
nande sätt att konsten verkligen kan förändra unga 
människors liv. 

Boys Don’t Cry was chosen because of the power of the 
young people on stage, the authenticity and courage of 
their stories and the exploration of taboo issues - sexuality, 
gender, power fragility - and their united passion for dance. 
They represent a rich, diverse group of indiviuals who 
through process have created an authentic, passionate, 
provocative work. Boys Don’t Cry also places young people 
at the centre of their own lives - the reason bibu.se exists 
- and shows again in the most exciting way that the arts 
can and do change young peoples lives!
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LES MOUTONS
En skock fårskallar kommer förbi och plötsligt får 
vi följa med till hagen och vara med om en dag i 
fårens liv. På ytan en ganska händelselös dag, men 
under ytan spirar kärleken. Dessutom ska det 
mjölkas och klippas och när man minst anar det 
dyker vargen upp.
Les Moutons är ingen vanlig föreställning, det är en 
galen dag i fårens liv, en installation, en happening, 
med charm och skärpa ur en fårskalles perspektiv.

A group of sheep come by and all of the sudden we 
get to tag along to the pasture and live a day in the 
life of sheep. It is a rather uneventful day but love is 
blossoming underneath the surface. As if that is not 
enough, time has to be made for milking and trim-
ming, and then, without warning, the wolf shows up. 
Les Moutons is not an ordinary show. It represents a 
day in the crazy life of a sheep. It’s an installation, a 
happening, full of charm and wit, from the perspec-
tive of a sheep.

SCHLAF GUT SÜSSER MOND
Regissören Stephan Rabl har gjort det igen! Med skickliga 
artister från både Österrike och Zimbabwe har han skapat 
en färgstark föreställning som handlar om vikten av godnatt 
visor! Och att de facto - månen vaktar över oss alla hela 
natten oavsett var vi bor i världen!
Med vistradition får barnen följa sångarna när de förbereder 
sig för nattens sömn i en serie roliga rutiner av danser, vers 
och lek med brädor! Det skapas magiska klanger, spännande 
scenrum och färgstarka bilder i denna enkla föreställning 
om livets viktigaste – våra drömmar inlindade i trygg sömn. 

Director Stephan Rabl has done it again! With skilled artists 
from both Austria and Zimbabwe, he has created a colourful 
show about the importance of bedtime songs! And that the 
moon actually does watch over all of us every night, no matter 
where in the world we are. 
The kids get to sing along to traditional bedtime songs as they 
prepare for a good night's sleep through a series of fun rou-
tines that incorporate dancing, poetry, and wooden planks! This 
simple show about the dreams that we have while we're sleep-
ing tight, which make up the most important fabric of life, crea-
tes magical sounds, an exciting stage, and colourful pictures.

THE JURY’S MOTIVATIONS

Boys Don’t Cry
Theater Foxfire /Dschungel Wien
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Le Bal des rêves handlar om att återförenas med det som för oss närmare 
varandra och om att skapa relationer som hjälper oss att leva i en värld 
som ibland är svår att stå ut med.
När Slaymans libanesiske farfar plötsligt dyker upp i Frankrike får det kon-
sekvenser för hela familjens liv. Den mystiske gamle mannen är en tågförare 
som körde det sista fungerande tåget i Libanon. Till en början kommer Slayman 
och hans familj inte så bra överens med den arabisktalande främlingen de 
knappast ens förstår men så sakteliga börjar saker förändras till det bättre.
Med farfaderns ankomst kommer historien om ett avlägset tåg att lägga ut 
spår mellan familjemedlemmarnas förlorade drömmar vilket hjälper dem 
att bättre kommunicera och knyta an till varandra.

“Ball of Dreams” is a play about reuniting with the things that bring us to-
gether and about building better relationships to help us get through a world 
that is sometimes too much to handle.

Slayman lives a quiet life as a semi-recluse in France. He spends most of his 
time facing his computer screen and captivated by entertainment technologies 
that alienate him from his family and the world around him. 

With his grandfather’s arrival, the story of a distant train will slowly but surely 
lay tracks between the lost dreams of each family member and will eventually 
help them better communicate among themselves and connect through the 
things they share.

LE BAL DES RÊVES
Subito Presto Collective & Khayal Arts & Education 

REGI Karim Dakroub
KOREOGRAFI Lucia Carbone
PÅ SCEN
Marie-Lise Aad, Nezli Berhouni,
Damien Toumi, Fouad Yaamine
DOCKA Marion Pirault
SCENOGRAFI Karim Dakroub
ANIMATIONER Cynthia Raphaël
VIDEO Marie Delaruelle
MUSIK & LJUDEFFEKTER
Yvon Bayer
LJUS Guillaume Sarouy
KOSTYM Emeline Roche 

PROGRAMTYP Teater
MÅLGRUPP fr 8 år

Direction 
Choreography

on Stage

Puppet
Set Design
Animations

Video
Music &

Sound Effects
Light Design

Costume Design

Programme Type
Target Group

LANDSKRONA TEATER
16 MAJ 15.00 - 16.00
17 MAJ 10.00 - 11.00

Bussar till Landskrona avgår
från Hamntorget i anslutning till
föreställningarna. Exakta tider
meddelas i biennalcentret.!



35

Boom! handlar om fiskaren, vars enkla liv i den stora 
skogen aldrig kommer att bli sig likt efter att han en 
dag plötsligt förbjuds fiska i den sjö där han alltid 
fångat sin mat för dagen. Sjön har nämligen blivit 
köpt av damen med guldtanden, som inte kommer 
att sky några som helst medel för att hindra fiskaren 
från att ta sig över de gränser hon dragit runt sjön. 

Boom! tells the story of the fisherman whose simple 
life in the big forest changes forever after being forbid-
den to fish in the lake where he always has caught 
his food. The lake has been bought by the lady with 
the golden tooth and she won’t spare her efforts in 
stopping trespassers from passing the borders she has 
drawn around the lake.

BOOM!
Teaterhögskolan i Malmö & Banditsagor

AV Manda Stenström
PÅ SCEN Cecilia Larsson
& Oscar Stenström
REGI John Hanse
LJUDDESIGN Jonas Åkesson

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 3-6 år

By 
on Stage

Direction
Sound Design

Programme Type
Target Group

DUNKERS KULTURHUS - Teaterstudion
14 MAJ 10.00 - 10.30
15 MAJ 10.00 - 10.30
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En gatumusiker ska sjunga sången om Parizad. Plötsligt blir hon av-
bruten av två barn, Olja och Alaawi, som också vill vara med på scenen. 
Tillsammans leker, spelar och sjunger de tre sagan om Parizad, flickan 
som inte vet att hon är prinsessa och som försöker ta reda på sitt 
ursprung genom att erövra de tre magiska föremålen: den talande 
fågeln, det spelande trädet och det guldgula vattnet. De två barnen 
undersöker och bearbetar genom sagan sina egna frågor om ursprung 
och identitet. Föreställningen blandar arabiska, serbiska/bosniska och 
svenska.

A street musician is about to sing the song about Parizad. Suddenly she is 
interrupted by two children, Olja and Alaawi, who also want to participate 
on stage. Together they play and sing the tale about Parizad, the girl that 
doesn’t know that she is a princess and who tries to find out about her 
origins by conquering three magical objects; the speaking bird, the playing 
tree and the golden water. Throught the tale, the two children process their 
personal questions about origin and identity. The show is performed in Arabic, 
Serbian/Bosnian and Swedish.

PARIZAD
Teaterhögskolan i Malmö & Teater JaLaDa

PÅ SCEN Alaá Rashid, Olivia Longo & Hassan Hadi
MANUS Vanja Hamidi Isacson
REGI & KOREOGRAFI Rayam Al Jazairi
MUSIK Daniel Fjellström
SCENOGRAFI Jafer Taoun
KOSTYM Leif Persson

PROGRAMTYP Teater
MÅLGRUPP 6-9 år

on Stage
Manuscript

Choreography & 
Direction

Set Design
Costume Design

Programme Type
Target Group

DUNKERS KULTURHUS - Teaterstudion
16 MAJ 10.00 - 10.45
17 MAJ 10.00 - 10.45 & 14.00 - 14.45
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I Pricks och Fläcks värld är allt prickigt och fläckigt.
Inte nog med att en av dem är täckt med fläckar och den andra är 
täckt med prickar, dessutom finns det ju prickar och fläckar överallt. 
Det kan bli fläckar på soffan om man spiller, det finns prickar på oskala- 
de potatisar, man får lätt en fläck när man leker med färg. Hela tidning-
en är uppbyggd av prickar och fläckar och om natten kan man se att 
månen har fläckar och att det är fullt med prickar på himlen. Efter en 
originaluppsättning av Teater 23.

In the world of Prick(dot) and Fläck(spot), everything is dotty or spotty. 
Not only is one of them covered in dots, and the other one in spots, there 
are dots and spots everywhere. If you spill on your sofa, it gets spotted; 
there are dots on unpeeled potatoes and its easy to get spots when 
playing with paint.  A newspaper is entirely built on dots and spots and at 
night you can see the spots on the moon and the starry dots in the sky. 

PRICK OCH FLÄCK • Helsingborgs stadsteater

PÅ SCEN Nils Dernevik & Jennifer Amaka Pettersson
AV Lotta Geffenblad
REGI Anna Novovic
SCENOGRAFI & KOSTYM Hansson Sjöberg
LJUS Iben West
MUSIK Cecilia Nordlund & Lotta Wenglén 

PROGRAMTYP Talteater
MÅLGRUPP 3-6 år

on Stage
By

Direction
Set & Costume Design

Light Design
Music

Programme Type
Target Group

FOLKETS HUS - B-salen
14 MAJ 10.00 - 10.30 & 13.00 - 13.30
15 MAJ 10.00 - 10.30 & 15.00 - 15.30
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Big things are happening…The Blowfly Astrid has heard that the Symphony 
Orchestra in town will play a fly symphony! And they are looking for flies that 
are good at buzzing very well – in the Flies’ Choir!

Astrid immediately goes to the Concert House with her sieblings - not all 43 
of course! – only with cousin Sumpan, Smallfly Ali (very good at buzzing), little 
sister Zazza and Stubbis – who is Astrid’s very best friend.  However, suddenly 
Astrid is lost in the big strange house and she can’t find the other flies! What 
to do? And what is that strange sound? 

The music performance Blowfly Astrid in the middle of the music is a coope-
ration between Helsingborgs Konserthus, the composer Ulrika Emanuelsson 
and Maria Jönsson who has written and drawn a new adventure about the 
brave blowfly Astrid. 

Det är stora grejer på gång... Spyflugan Astrid har fått nys om att symfoni-
orkestern i staden ska spela en Flugsymfoni! Och nu söker man med ljus 
och lykta efter flugor som kan surra riktigt bra - i Flugornas Kör!

Astrid ger sig bums av till Konserthuset tillsammans med sina syskon – 
inte alla 43 förstås! - men med kusin Sumpan, Lillflugan Ali (som är väldigt 
bra på att surra), lillasyster Zazza och Stubbis - som är Astrids mesta 
bästis. Men plötsligt har Astrid flugit vilse i det Stora Konstiga Huset och 
nu kan hon inte hitta de andra flugorna! Vad ska hon ta sig till? Och vad 
är det där för konstiga ljud?

Musikföreställningen Spyflugan Astrid mitt i musiken är ett samarbete 
mellan Helsingborgs Konserthus, tonsättaren Ulrika Emanuelsson som 
skrivit originalmusiken samt Maria Jönsson som ritat och skrivit ett nytt 
äventyr om den modiga Spyflugan Astrid.

SPYFLUGAN ASTRID mitt i musiken • Helsingborgs symfoniorkester

MED Helsingborgs Symfoniorkester
SKÅDESPELARE/SÅNGARE Sara Edwardsson
DIRIGENT Mats Paulson
MUSIK Ulrika Emanuelsson
MANUS Ulrika Emanuelsson & Maria Jönsson 

PROGRAMTYP Konsert
MÅLGRUPP alla

With
Actrice/Singer

Director
Music

Manuscript

Programme Type
Target Group

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Storan
16 MAJ 17.30 - 18.05
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SEMINARIER & WORKSHOPS

FÖRUTSÄTTNINGARNA • THE CONDITIONS
Vad och vem gör det möjligt att erbjuda scenkonst för barn och unga? 
Ta del av tankar kring kulturpolitik, skola, ekonomi och infrastruktur för 
att nå publiken.
What and who makes it possible to offer performing arts to a young audi-
ence? Take part of thoughts about cultural politics, the educational system, 
economy and infrastructures that can help reaching the audience.

SCENKONSTEN • THE PERFORMING ARTS
Är du intresserad av konstnärliga processer? Vad händer från idé till verk-
lighet? Möt konstnärens, teaterarbetarens, kritikerns, forskarens och pub-
likens perspektiv.
Are you interested in artistic processes? What happens; from vision to reality? 
Meet the perspectives of the artist, the theatre worker, the critic, the scientist 
and the audience. 

PUBLIKEN • THE AUDIENCE
Vem är den, vad behöver den och vad vet vi egentligen om den? Lyssna på 
ung publik, sociologer, beteendevetare, ta del av undersökningar och projekt.
Who is it, who needs it and what do we actually know about it? Listen to the 
young audience, sociologists, behaviourists, take part in investigations and projects.

BRANSCH • BUSINESS
I samband med bibu.se arrangeras alltid ett antal branschmöten, i år bland 
annat Seminarium med Svenska Ljussättareföreningen, Teatercentrums 
Kongress och Arbetsgivarforum
A number of business-meetings are arranged in connection to bibu.se. They 
are open for everybody who finds it interesting to attend.

Årets seminarieprogram bjuder på samtal och föreläsningar om scenkonst och skola, genus och forskning samt förutsättningarna för scenkonst för 
barn och unga. Dessutom ett antal branschmöten. Se vår hemsida för kompletterande information om programpunkterna.

This year’s seminar programme offers discussions and lectures on themes such as the performing arts and education, gender and research as well as the 
conditions for the performing arts for children and youth. Please see our website for in-depth information on the programme items.

SPÅREN • THE TRACKS
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BARNPERSPEKTIV: Makt & representation
Vilka spelar vi för? Och vilka är vi som spelar? Spelar det någon 
roll vem som spelar rollen och hur påverkas publikmötet av 
identifikationen med utövaren? 

En tredjedel av alla barn i Sverige har idag utländsk bakgrund. 
Scenkonstbranschen speglar inte detta. Representation är ytterst 
en fråga om demokrati och delaktighet. Men det påverkar även 
mötet med publiken, barns intresse för teater och återväxten 
till branschen. 
Ett samtal om bristen på och vikten av representation inom 
scenkonsten. 

FROM A CHILD’S PERSPECTIVE: Power & Representation
For whom do we perform? And who acts? Does it matter who plays 
the part? How is the meeting between actor and audience affected 
by the identification with the actor? 

A third of all children in Sweden today are of foreign background. 
The performing arts does not reflect this. Representation is ulti-
mately a question of democracy and participation but it also affects 
the meeting with the audience, children interest in theatre and the 
regeneration for the industry. 
A conversation about the lack of and the importance of representa-
tion within the performing arts. 

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
17 MAJ 15.00 - 17.00 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Unga Klara
MEDVERKANDE Farnaz Arbabi,
Gustav Deinoff, Erik Uddenberg, 
Josette Bushell-Mingo m fl.

Track
 Host

Participants
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CLOWNER I FLYKTINGLÄGER
- nu har det väl ändå gått för långt?
Organisationen Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi 
skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra 
kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och 
som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige ökar vi kunskapen om 
och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

Möt svenska Clowner utan Gränsers grundare, P. Nalle Laanela, samt ensemble och regissör 
från ”Drömställe” i ett samtal om erfarenheter av att möta djup tragedi med komik. Sam-
talet hålls på svenska och engelska.

En kort dokumentärfilm från teamets arbete i syriska flyktingläger visas.

CLOWNS IN REFUGEE CAMPS
- isn’t that pushing it too far? 

The organization Clowns Without Borders’ mission is to spread laughter, happiness and hope. 
We send clowns and artists to children and societies that are troubled with war, conflicts and 
crises around the world. We use humour and play to keep human values upright and as a way 
of giving children and adults a possibility to develop. In Sweden we work to raise awareness and 
involvement for the people living in vulnerable situations worldwide. 

Meet Swedish Clowns Without Border’s founder P. Nalle Laanela together with director and 
ensemble in a talk about the experience of confronting profound tragedy with comedy.  The talk 
is held in Swedish and English. 

A short documentary from the team’s work in Syrian refugee camps will be shown. 

HELSINGBORGS STADSTEATER - Storan
14 MAJ 11.00 - 12.00 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Clowner utan Gränser
MEDVERKANDE
P. Nalle Laanela, Stacey Sacks,
Rupesh Tillu, Pelle Hanæus

Track
Host

Participants
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DET ÄR DYRT ATT VARA FATTIG - Läsning
Riksteatern har tillsammans med Majblomman och Rädda Barnen skapat ett projekt 
för att synliggöra konsekvenser av barnfattigdom och göra det ”pratbart”. Det är dyrt 
att vara fattig är sceniska läsningar och rollerna läses av personer med anknytning till 
turnéns orter.

IT IS EXPENSIVE TO BE POOR - Reading
Riksteatern has initiated a project in co-operation with Majblomman and Rädda Barnen 
(Save the children) in order to visualize the consequences of child poverty and to make it 
”talkable”. ”It is expensive to be poor” consists of a set of readings and its different parts are 
read by persons connected to the cities on the tour. 

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Markeliussalen
15 MAJ 14.30 - 16.30 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Riksteatern
MODERATOR Vivian Cardinal
TEXTER sammanställda och 
bearbetade av Eva-Maria Dahlin, 
Gustav Tegby & Ninna Tersman

Track
Host

Moderator
Texts compiled and adapted 
by Eva-Maria Dahlin, Gustav 

Tegby & Ninna Tersman

DRAMATIC WRITING IN LEBANON & SWEDEN
- a dialogue about developing texts for children and youth.

The cooperation project between Khayal Arts & Education and ASSITEJ Sweden includes a 
working session to develop a new play to be written in collaboration between Lebanese and 
Swedish playwrights. I this discussion Karim Dakroub (Lebanon), Marie Persson Hedenius and 
Mia Törnqvist (Sweden) discuss the artistic and social similarities and differences in Lebanon 
and Sweden and its impact on the development of scripts.

The seminar is held in English.

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
16 MAJ 17.30 - 19.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR
Khayal Arts & Education & svenska ASSITEJ

Track
Host
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DRAMATIKERNS FRAMTIDA ROLL I SVENSK BARNTEATER
Hur ser framtiden ut för texten i svensk barnteater?
För små grupper med stora ambitioner,
att prata om viktiga saker med små människor
För korta manus med mycket innehåll, för en mycket ung publik

THE FUTURE ROLE OF THE PLAYWRIGHT IN SWEDISH CHILDREN’S THEATRE
What is the future of text in Swedish children’s theatre like ?
For small groups with big ambitions. 
when talking about important subjects with small people. 
For short manuscripts with lots of content for a very young audience.

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
16 MAJ 12.30 - 13.30 

SPÅR Bransch/Business
ARRANGÖR
Sveriges Dramatikerförbund
DELTAGARE 
Erik Norberg - dramatiker
Birgit Hageby - dramatiker & dramaturg
Susin Lindblom - förbundsdirektör
Sveriges Dramatikerförbund

Track
Host

Participants

FÖRESTÄLLNINGEN OM LJUSET I FÖRESTÄLLNINGEN
Tre ljussättare – verksamma i många olika sammanhang – berättar hur de har arbetat med olika produk-
tioner under skiftande förutsättningar. Har utgångspunkten under produktionen varit bilden, berättandet 
eller betraktandet? Eller har produktionsförutsättningarna fått bestämma slutresultatet? Med andra ord 
– är det konsten eller tekniken som stått i centrum under arbetet?

THE VISION OF LIGHT IN THE PERFORMANCE 
Three light designers – all working in many different contexts – talk about how they have worked with light 
through different productions and under varied conditions. Has the starting-point during the production been 
the image, the storytelling or the observation? Or have the conditions of the production been the deciding 
factor for the final result?

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
15 MAJ 13.00 - 14.00 

SPÅR Bransch/Business
ARRANGÖR
Svenska Ljussättareföreningen
MODERATOR Anders Larsson,
ordförande SLF
DELTAGARE Carina Gedion, 
Ilkka Häikiö & Peter Moa

Track
Host

Moderator

Participants
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HAMLET, HELSINGØR & HEMGJORDA VÅFFLOR – tre perspektiv på scenkonst för barn i Helsingborg
Helsingborgs stadsteater satsar sedan några år tillbaka på att bli sin regions främsta scenkonstinstitution för barn och unga. Satsningen har fallit väl ut 
både konstnärligt och publikmässigt. Anna Novovic och Max Granström utvecklar med några konkreta exempel hur teatern arbetat för att nå fram och 
nå ut till barn och unga i nordvästra Skåne och numera även på andra sidan Öresund.

HAMLET, HELSINGØR & HOME-MADE WAFFLES – three views on performing arts for children in Helsingborg 
The City theatre of Helsingborg has throughout recent history strived towards becoming its region’s prime performing arts institution for children and youth. The 
commitment has had a great turnout, both artistically and audience-wise. Through a series of examples, Anna Novovic and Max Granström elaborate on how 
the theatre has gone about its work in reaching out to children and youth in in the region of north-western Scania and more recently, on the other side of the 
Öresund strait.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
16 MAJ 13.00 - 14.30 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Helsingborgs stadsteater

Track
 Host

JURYSAMTAL OCH TRENDANALYS - BIBU.SE 2014
Juryns urval, hur går det till? Motiveringar och vilka trender juryn tycker sig kunna se. Rapport från 
verkligheten: Hur ser scenkonsten ut just nu? VAD skrivs? NYA former? Tendenser och strömningar. 
Finns det åldersgrupper som är under och överrepresenterade. Är det extra svårt att spela för 
målgruppen 6-12 år? 

PANEL DISCUSSIONS WITH THE JURY OF BIBU.SE 2014
The Jury’s Choice, how is it made? The jury’s motivations and trendspotting.  Reality reports: What do 
the performing arts of today look like? WHAT is being written? NEW forms? Tendencies? Are some age 
categories over or under represented? Is it more difficult to play for children aged 6 – 12 years? 

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
16 MAJ 10.00 - 12.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR bibu.se
MODERATOR Gunilla Edemo
DELTAGARE

Track
 Host

Moderator
Participants
Josette Bushell-Mingo, Åsa Fagerlund,
Inger Holmberg, Hugo Tham, Björn Gunnarsson, 
Ulla Kassius samt representanter från Kulturrådet
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HUR FRAMSTÄLLS SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA I DAGENS MEDIA?
Vad prioriteras för tidningarna?

Önskemålet om artiklar och recensioner finns hos alla producenter av scenkonst för barn 
och unga. Är det realistiskt att tro att dagstidningarna ska ge utrymme till detta? Hur sker 
prioriteringen mellan material för vuxna respektive barn och unga? Behöver producenterna 
söka mer effektiva kanaler för att nå alla som vill ta del av det som händer inom scenkonst 
för barn och unga? 

WHAT IS THE STATUS
FOR THE PERFORMING ARTS FOR CHILDREN & YOUTH AT TODAY’S NEWSPAPERS?
What do newspapers prioritize?

All children and youth performing arts producers desire articles and reviews. Is it realistic to assume 
that newspapers should grant them space for this? How do newspapers prioritize when a perfor-
mance for children and youth premieres simultaneously as one aimed at an adult audience? Do 
producers need to seek out more efficient channels to reach everyone who wants to be informed 
of the range of activities available within the performing arts for children and youth?

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
14 MAJ 13.00 - 14.30 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR bibu.se
MODERATOR Jannike Grut
MEDVERKANDE
Gunnar Bergdahl - Kulturchef Helsingborgs Dagblad
Malena Forsare - frilansande kulturjournalist och scenkonstkritiker på Sydsvenskan
Pia Huss - kritiker och kulturjournalist på Dagens Nyheter
Gunilla Wedding - Kulturchef Skånska Dagbladet

Track
 Host

Moderator
Participants
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JÄMSTÄLLDHET, BARN & UNGA
Med kulturens kraft kan man på många olika sätt arbeta för 
ökad jämställdhet tillsammans med barn och unga.

Detta seminarie ger exempel på hur man kan göra och hur 
man kan förstå de olika processer som verkar för och mot 
jämställdhet.

Teori varvas med praktiska exempel och jämställdhets- 
arbete diskuteras utifrån ett genusperspektiv.

EQUALITY, CHILDREN & YOUTH
The power of culture enables a wide variety of ways to work 
towards increased equality together with children and youth. 

This seminar gives examples of how that can be achieved and 
how to understand the different processes that work towards 
or against equality. 

Theory will be mixed with practical examples and the work 
towards equality will be discussed from a gender perspective. 

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
14 MAJ 17.00 - 18.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Helena Magnusson

Track
Host

KREATIVT SKAPANDE & PEDAGOGISKA KULLERBYTTOR
Om att arbeta fram en fortbildning kring konstarternas betydelse för 
förskola/skola.

Hur gör man kultur till sin egen? Hur inspireras och inspirerar man som 
pedagog och hur arbetar pedagoger såväl som barn med alla de uttrycks-
former som står till buds? 

CREATIVITY & PEDAGOGICAL LOOPS
How do you turn culture into your own? How to get inspired and inpire others 
as a pedagogue and how do pedagogues and children work with all the diffe-
rent existing expression forms that abound?

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Dunkers Kulturhus
DELTAGARE
Irene Grahn – dramapedagog &
programproducent scenkonst
Rita Winde – konstpedagog, konstnär
Anja Petersen – utställningspedagog
(Marianne Lindskog – pedagogista)

Track
 Host

Participants

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
14 MAJ 10.00 - 12.00 
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KULTUR: GARANTI FÖR EN SKAPANDE SKOLA?
En skola med kultur som redskap för lärandet och elever som garanteras kulturupplevelser och eget skapande. Enligt skolans styrdokument är det ingen 
utopi men i vilken grad är det möjligt i praktiken? Finns det genvägar att ta och fallgropar att undvika?

Ett utforskande seminarium med deltagare kopplade till Simrishamns kommunala satsning: Kulturgarantin, i samspel med de regionala aktörerna, fria 
kulturaktörer samt Skapande skola. 

CULTURE: A GUARANTEE FOR A CREATIVE SCHOOL?
A school with culture as a tool for learning and students who are guaranteed cultural experiences and personal creation.  According to the guidelines of the 
school system in Sweden it is not utopian, but is it possible to realize? Are there shortcuts to take? Problems that can be avoided? 

An explorative seminar with participants connected to Simrishamn’s municipal campaign: the Cultural Guarantee, in cooperation with the regional and cultural 
players and Skapande Skola.

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR Simrishamns kommun
MODERATOR Pia Paglialunga
DELTAGARE
Enhetschef Sylvia Carlsdotter
Kulturutvecklare barn & unga Anna-Carin Uggla
Rektor Pia Svensson
Kulturpedagoger från Kulturgarantin
representanter för lokalt och regionalt kulturliv 
samt politiker.

Track
 Host

Moderator
Participants

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
14 MAJ 13.00 - 14.30 
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LÄNK 2014
- dubbelt så stort, dubbelt så ambitiöst
Riksteaterns Länk är ett teaterprojekt som er-
bjuder nyskriven dramatik och ett nationellt 
sammanhang till ensembler i gymnasieåldern. 
Till Länk 2014 skrevs pjäserna av Anders Duus, 
Sofia Fredén, Cristina Gottfridsson, Katori Hall, 
Rasmus Lindberg och Martina Montelius.

I detta seminarium presenteras erfarenheter 
från Länk 2014; strukturen, pedagogiken och 
kontaktnätet som binder Vittangi till Malmö 
och sträcker sig vidare bort till Brno, Milano, 
Lissabon, London och Oslo. Vi sammanfattar 
projektet i en informell redovisning med bilder 
och förhoppningsvis dramatiska inslag.

Vi hoppas dessutom kunna avslöja dramatik-
erna som skriver för Länk 2016.

LINK 2014
- twice as big,  double the ambition
Riksteatern’s Länk is a theatre project in which 
qualified playwrights write plays to be performed 
by high school aged theatre companies, and in 
which a national context including regional and 
national festivals supports their work. The plays 
featured in Länk 2014 were written by Anders 
Duus, Sofia Fredén, Cristina Gottfridsson, Katori 
Hall, Rasmus Lindberg and Martina Montelius. 

In this seminar we will share our experiences from 
Länk 2014, the structure, the educational values 
and the network which now ties Vittangi, far above 
the Arctic Circle, with Malmö in the south, stretch-
ing onwards to Brno, Milano, Lisbon, London and 
Oslo. It will be a fairly relaxed and informal presen- 
tation with visual material and if possible, some 
youth theatre participation.

We hope in addition to announce the playwrights 
commissioned to write for Länk 2016.

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR Riksteatern
DELTAGARE
Bengt Andersson - uppdragsledare
Edward Buffalo Bromberg
- projektledare
Ninna Tersman - dramaturg
Cristina Gottfridsson - dramatiker,
ledare & deltagare från en 
Länkensemble.

Track
 Host

Participants

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
14 MAJ 15.00 - 17.00 
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MELLAN SCEN OCH SALONG
En kultursociologisk analys av ungdomsteater

Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken 
riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och salong möter 
scen, olika sociala världar möts och bryts mot varandra. En väv av intentioner, 
förväntningar, erfarenheter och tolkningar formar mötet mellan teatern och 
publiken. Kanske gäller det i synnerhet när föreställningar spelas för unga i och 
genom skolan. Och många har frågat sig vad teatern betyder för publiken, 
men få har frågat sig vad publiken betyder för teatern. Genom att följa med 
på turné med en skolföreställning och samtala med teaterpersonal, elever och 
lärare har Anna Lund kartlagt denna vita fläck. 

BETWEEN STAGE AND AUDIENCE
A cultural sociological analysis of the theatre intended for young people 

The curtain rises. The actors gaze at the filled rows in the audience. The audience 
stare attentively towards the stage. Stage meets audience and audience meets 
stage, different social worlds meet and clash against each other. A web of inten-
tions, expectations, experiences and interpretations shape the meeting between 
the theatre and its audience. Maybe even more so when played for youth at 
school. Many have asked what theatre means to the audience, but few are those 
who have asked what the audience means to the theatre. 

By accompanying a tour of a school performance and talking to theatre personnel, 
students and teachers, Anna Lund has studied this previously uncharted territory.

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Anna Lund
DELTAGARE Anna Lund
PhD, kultursociologi vid
Linnéuniversitetet

Track
 Host

Participants

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
17 MAJ 11.00 - 12.30 
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MENTOR ROOM
- delad erfarenhet är dubbel erfarenhet
Alla når vi någon gång en punkt i vårt 
arbete där det tar stopp. Eller ställs inför 
uppgifter och sammanhang som vi saknar 
erfarenheter från. Är du eller din verksam-
het på väg ut i oprövad terräng?

Mentor Room erbjuder en timmes exklu-
sivt kollegialt mentorskap. Du föranmäler 
ditt ärende, problem eller utmaning och 
Teatercentrum sammanför dig med en 
eller två kollegor som besitter för dig 
relevant kompetens och erfarenhet. Men-
torskap bygger på ömsesidigt lärande i 
förtroende, där såväl mentorer som delta-
gare får nya perspektiv.

Mentor Room arrangeras av Teatercen-
trum efter modell av producent Lene 
Bang, som initierade The Mentor Room 
vid IETM-mötet i Köpenhamn 2012. The 
Mentor Room utvecklas inom ramen för 
IETM-nätverket och vidare. 

MENTOR ROOM
- shared experience is twice the experience
We all reach a point in our work where we 
come to a halt. Or we are put to tasks and 
situations or in contexts in which where we lack 
experience. Are you or your organization heading 
towards uncharted territory? 

Mentor Room offers an hour of exclusive colle-
gial mentorship. By notifying your errand, problem 
or challenge prior to the seminar, Teatercentrum 
will introduce you to one or two colleagues that 
possess relevant competence for your queries. 
Mentorship builds on mutual trust and learning 
where mentors and participants alike are given 
new perspectives. 

Mentor Room is brought by Teatercentrum accor-
ding to the model created by producer Lene Bang 
who initiated The Mentor Room at the IETM-
gathering in Copenhagen in 2012. The Mentor 
Room is developed within the framework of the 
IETM-network.

SPÅR Bransch
ARRANGÖR Teatercentrum
DELTAGARE yrkesverksamma 
inom scenkonst, alla kategorier
Professionals within the performing 
arts, all categories

Track
 Host

Participants

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
15 MAJ 15.00 - 17.00 

Mentor room är enbart öppet för föranmälda 
deltagare som fått information från Teatercentrum 
om att deras ärende är utvalt.
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MÅSTE SKOLTEATER VARA PEDAGOGISK?
Ett seminarium om att uppleva scenkonst med skolan; om aktuell 
forskning kring publiksamtal, barnskådespelarens arbete, vuxnas 
roller och barns tankar. 

DOES THEATRE FOR SCHOOLS HAVE TO BE PEDAGOGICAL?
A seminar about experiencing performing arts with school: about cur-
rent research on talks with the audience, the work of actors acting for 
children, the roles of the adults and on children’s thoughts. 

SPÅR Publiken
ARRANGÖR Karin Helander
DELTAGARE
Karin Helander, professor i teatervetenskap,
Centrum för barnkulturforskning,
Niklas Hald, skådespelare och
doktorand, Stockholms Dramatiska Högskola
Ellinor Lidén, barnkulturvetare och
doktorand i teatervetenskap.

Track
Host

Participants

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Markeliussalen
14 MAJ 15.00 - 16.30 

MÖTE PÅ LIKA VILLKOR
Hur kan skola och kultur mötas på lika villkor – i aktiviteter, struktur och vision? 
Riksteatern har under många år tillsammans med skolor, kommuner och 
regioner undersökt hur kulturens resurser kan samspela med skolans lärande-
uppdrag. Riksteaterns uppdrag Barn och Unga och projektledarna för Skola 
& Kultur i Kalmar län presenterar erfarenheter av genomförda projekt och 
strategiskt arbete där eleven stått i centrum och läroplanen utgjort ramverk. 

MEETING ON EQUAL TERMS
How can school and culture meet on equal terms - in activities, structure and 
vision? For several years Riksteatern has, together with school, cities and regions, 
been investigating how resources of culture can interact with the educational mis-
sion of the school system. Riksteatern’s mission Children and Youth together with 
the project managers of Schools & Culture in the region of Kalmar present their 
experiences from implemented projects and strategic work where the student 
has been placed in the center and the pedagogical plan has been the frame.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
15 MAJ 10.00 - 11.30 

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR Riksteatern
DELTAGARE
Isak Benyamine, Kattis Ellborg & Magnus Engval 

Track
 Host

Participants
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NORDMATCH
Barnkulturarbetare, kulturkoordinatorer, producenter och an-
dra intresserade  såväl från det fria-, kommunala och statliga 
konst- och kulturfältet. Det här är för alla er!

Träffen är ett uppföljande möte för nätverket för Nordisk 
barn- och ungdomskultur som initierades under NordMatch 
och där diskussionen nu fortsätter under bibu.se i Helsingborg. 
Ett gyllene tillfälle för dig barnkulturarbetare/producent/ 
annan intresserad att presentera dina behov och din verksam-
het samt diskutera en möjlig nordisk utveckling av verktyg och 
plattformer som underlättar turnéverksamhet, kulturinköp, 
nätverkande och/eller samarbete mellan nordiska barnkultur-
aktörer och verksamheter!

Do you work with culture for children, coordinating cultural events, 
managing, or are you interested in another way? This is for you!

This gathering is following up on a previous meeting for Nordic 
Children’s Culture network that was initiated during Nordmatch. 
The discussions will now continue at bibu.se. This is a golden 
opportunity for you to present your needs and your activities as 
well as to discuss a possible Nordic development of tools and 
platforms that can facilitate touring, purchasing of performances, 
networking and/or collaborations with Nordic professionals within 
the field of performing arts for children and youth.

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
16 MAJ 13.00 - 15.00 

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR NordMatch

Track
 Host
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NORGE VS. SVERIGE
- perspektiv på kön som gestaltning. Hjärntvätt eller oändliga möjligheter?
I Sverige har det medvetet arbetats med genusgestaltning på ett stort antal 
scener under flera år. Hur ser det ut i den norska scenkonsten, hur ser man på 
genus där? Vad händer när två nära grannländer speglar sig i varandra?

Stämmer det att den svenska barnteatern är mer genusmedveten än den norska? 
Är det norrmännen som ligger efter eller svenskarna som gått för långt? Vad 
beror skillnaderna på? Skiljer sig barn- och vuxenscenen åt? Och vad är nästa 
steg för den svenska respektive norska barnscenkonsten?

NORWAY VS. SWEDEN 
- perspectives on gender as interpretation. Brainwash or unlimited possibilities?
On a large number of stages and theatres in Sweden conscious attention has been 
on the work with ”gender portrayal” for several years. What does it look like in the 
Norwegian performing arts, how are gender questions looked upon there? What 
happens when two neighbouring countries reflect themselves in each other?

Is it correct that Swedish theatre for children and youth is more conscious of gender 
than the Norwegian? Are the Norwegians lagging behind or have the Swedes gone 
too far? Where do these differences stem from? How do the adult-, respectively 
children’s theater differ, if at all? What is the next step for the Swedish and Norwegian 
performing arts, respectively?

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Barnteaterakademien
MODERATOR Jannike Grut
DELTAGARE
Hilde Brinchmann - Regissör vid norska Riksteatret.
Lisa Lindén – Genusvetare & dramaturg
Regionteater Väst.
Lisa Nagel – Teatervetare, doktorand vid Norsk 
barnebokinstitutt, Projektledare Scesam - 
interaktive dramaturgier i scenekunst for barn
Bosse Parbring -
Kommunikatör Nationella sekretariatet för
genusforskning & ansvarig för Genusskolan.se.

Track
 Host

Moderator
Participants

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Markeliussalen
15 MAJ 17.00 - 18.30 
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RELEASEPARTY FÖR NY BOK FRÅN UNG SCEN/ÖST
Vad kräver ett nära möte med en ung publik av oss mänskligt? Vad händer 
med en skådespelare som får nära förtroenden i kontakten med en ung 
publik, eller ställs mitt i svåra konflikter och konfrontationer?

Ett samtal om emotional labor i arbete med interaktiv scenkonst. Emotional 
labor är ett sociologiskt begrepp som handlar om arbete som kräver att vi 
använder våra känslor, t.ex. flygvärdinnans arbete, frisörens, vårdpersonal-
ens – och skådespelarens. I samband med seminariet släpper ung scen/öst 
boken Att delta på djupet - publikinteraktion i scenkonst för barn och 
unga där de samlar och diskuterar de erfarenheter som gjorts under 
snart tre års arbete med publikinteraktion.

Seminariet avslutas med MINGEL och BUBBEL! Ung scen/östs konst- 
närliga ledare Malin Axelsson presenterar boken och alla deltagare får 
ett exemplar.

SPÅR Publiken
ARRANGÖR ung scen/öst

DELTAGARE
Anna Lundberg - genusforskare, Linköpings universitet 
Martin Waerme, Ellen Norlund, Jenny Möller Jensen, Maria 
Granhagen & Ashkan Ghods - skådespelare

Track
 Host

Participants
DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
16 MAJ 17.00 - 19.00 

RELEASE PARTY FOR NEW BOOK FROM UNG SCEN/ÖST
What does a close engagement with a young audience demand from us on 
the human level? What happens to actors who build a trustful relation in their 
contact with a young audience or who are put in the midst of difficult conflicts 
and confrontations?

A conversation about emotional labor when working with interactive perfor-
ming arts. Emotional labor is a sociological concept describing work that 
necessitates the utilization of our feelings, for example the work of an air 
hostess, a hairdresser, nurses – and that of the actor. 

The seminar ends with mingling and sparkling wine. Ung scen/öst’s Artistic
Director Malin Axelsson presents all participants with a copy of the book each.
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SCENKONST ÖVER GRÄNSERNA
- Hur utvecklar vi vårt internationella utbyte av scenkonstföreställningar?
Det finns en växande efterfråga på svenska gästspel och svenskt deltagande i internationella 
festivaler för alla genrer inom scenkonsten, för barn, unga och vuxna.
Frågan är hur vi ska kunna möta denna efterfrågan och samordna oss på bästa sätt. 

Välkommen till ett inspirerande rundabordsamtal om den svenska scenkonstens plats på den 
internationella arenan!

PERFORMING ARTS ACROSS BORDERS
- How do we develop our international exchange of performances? 
There is a growing demand for Swedish guest performances and Swedish participation in interna-
tional festivals for all types of performing arts intended for a young audience as well as adults. How 
do we meet this demand and how do we coordinate it in the best way?

Welcome to an inspiring round table discussion about Swedish performing arts’ position on the 
international arena.

SPÅR Bransch
ARRANGÖR Teaterunionen & svenska ASSITEJ

Track
 Host

DUNKERS KULTURHUS - Konferensrummet
17 MAJ 13.00 - 14.30 
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SCENKONSTFÖRMEDLING, URVAL & TURNÉ
- en nordisk jämförelse
Hur arbetar man med att produktioner ska nå arrangör och 
publik? Hur kommer producenter ut på turnéer? Hur får 
arrangören ett helhetsperspektiv på scenkonstutbud och 
subventioner?

Genom att belysa dessa frågor ur ett nordiskt perspektiv 
synliggör vi de system som hanterar turné, utbud och stöd-
former inom scenkonst för barn och unga i Sverige, Danmark 
och Norge.

PERFORMING ARTS AGENCY, SELECTION & TOURING
- a Nordic comparison
How do you make performances reach organizers and the audi-
ence? How do performing arts producers get to tour? How do 
organizers get a good overview of available performances and 
possible subsidies? 

By throwing light on these questions from a Nordic perspective, 
the systems that handle touring, selection and existing support 
structures within the performing arts for children and youth in 
Sweden, Norway and Denmark, become visible.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
15 MAJ 15.00 - 18.00 

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖRER Barnens scen, Riksteatern Skåne,
Danscentrum Syd & Teatercentrum Södra Regionen

MODERATOR Pia Paglialunga
DELTAGARE
Henrik Køhler - Danska Teatercentrum
Niclas Malmcrona - Svenska Assitej
Ådne Sekkelsten - Scenekunstbruket Norge

Track
 Hosts

Moderator
Participants
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TEATERN SOM ÖGONÖPPNARE 
och väg till självkänsla i skolan för unga vuxna
Teatern har en stor kraft att förändra attityder och påverka unga vuxna. Mer än någon-
sin behövs det direkta, intima och krävande tilltalet som finns mellan skådespelare och 
publik ute i dagens skolor. Nanna Nore, skådespelare och frilansande pedagog har 
under många år arbetat med uppsökande teater på högstadier och gymnasier vilket 
har resulterat i ett skapande skola projekt där hon ger alla elever som är med chansen 
att pröva att stå på scenen, kliva in i en ny roll och därmed växa i sig själva. 

THEATRE AS AN EYE-OPENER
and a path to self-esteem in school for young adults
Theatre has an enormous power to change attitudes and to influence young adults. More 
than ever there is a need in the schools today for the same direct, intimate and demanding 
tone of conversation that exists between actors and audience. Nanna Nore, actress and 
freelancing pedagogue, has a long track record in working with theatre at schools and high-
schools which has resulted in a project where all students who participate are given an oppor- 
tunity to be on stage, put themselves in a different role and thereby grow as individuals.

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Teaterhögskolan i Malmö & Nanna Nore
DELTAGARE Nanna Nore

Track
 Host

Participants

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
17 MAJ 13.00 - 14.00 
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TETRIS OCH DEN KREATIVA PROCESSEN
Vem känner inte till det klassiska dataspelet Tetris? Olika former bestående 
av fyra rutor måste kopplas samman med varandra utan mellanrum - 
men hur skulle det se ut om det inte var kvadrater som kopplades sam-
man utan dansare?

Seminariet inleds med ett tio minuters utdrag ur föreställningen Tetris 
med Dansstationens Turnékompani. Därefter blir det samtal kring kreativa 
processer i turnékompani ets arbete i olika produktioner genom åren 
med utgångspunkt i Tetris. 

TETRIS AND THE CREATIVE PROCESS
Who hasn’t heard of the classic computer game Tetris? Different shapes each 
consisting of four cubes have to be connected to one another without any 
gaps – but what would it look like if it wasn’t squares being connected but 
dancers?

The seminar starts with a showing of an excerpt from Tetris followed by a talk 
about creative processes in Dansstationens Turnekompani’s work through the 
years, taking Tetris as a starting point.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
14 MAJ 10.00 - 11.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Dansstationen
MODERATOR Jannike Grut
DELTAGARE
Lars Eidevall - konstnärlig ledare Dansstationen,
Christel Molin - producent Dansstationens Turnékompani
Dansare från Dansstationens Turnékompani 

Track
 Host

Moderator
Participants
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TRIPPRAPPORTEN - Backa on Drugs-projektet

Hur kan man göra teater för unga människor om ungdomsteaterns kanske mest 
uttjatade ämne – droger?

Inget ämne är så genomsyrat av moralism och dubbelmoral som just droger. 
Spelåret 12/13 genomförde Backa Teater ett omfattande konstnärligt arbete på 
ämnet som resulterade i projektet Backa on Drugs: Tre föreställningar som gick 
bortom rättesnörena och istället brottades med de existentiella frågor som dväljs 
i allas vårat drogbruk.

TRIPPRAPPORTEN - the Backa on Drugs project
How to create theatre for young people about the possibly most overused subject in 
theatre for youth – drugs? 

No subject is as imbued with moralism and double moral standards as drugs. During 
the season 2012/2013 Backa Theatre  did a comprehensive artistic work on the subject 
that resulted in Backa on Drugs. Three performances that have gone beyond conven-
tional criteria to wrestle with the existential questions that dwell in all our drug uses.

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Lillan
14 MAJ 17.30 - 18.30 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Backa teater
DELTAGARE
Mattias Andersson - Regissör & Konstnärlig ledare Backa teater
Ulla Kassius - Scenograf
Malin Holgersson - Radiojournalist, skribent & upphovsperson Krimradio
Shang Imam - Radiojournalist & upphovsperson till Krimradio

Track
 Host

Participants
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UNGA TEATERN ÅTERUPPSTÅR PÅ MALMÖ STADSTEATER
Efter 25 års frånvaro återuppstår Unga Teatern som en permanent del 
av Malmö Stadsteaters verksamhet. Målet är att efter tre års uppbyggnad 
kunna fungera som ett kunskapscenter för barnteater i södra Sverige. 
Föreställningar, teaterpedagogik och forskning skall genomsyra verksam-
heten. I det här seminariet får vi ta del av de inblandades tankar och idéer, 
höra hur förberedelserna går, hur Stora Teaterkursen fungerar och hur 
forskarna ser på den.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
16 MAJ 15.00 - 16.30 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Malmö Stadsteater
MODERATOR Gunilla Edemo
DELTAGARE Petra Brylander & Jesper Larsson -
Teaterchefer Malmö Stadsteater
Ada Berger - Konstnärlig ledare Unga Teatern
Marie Parker Shaw, Karim Rashed, Anna Hellerstedt
& Anders Angel - Teaterpedagoger
Jonas Alwall & Balli Lellinge - Forskare 

Track
 Host

Moderator
Participants

UNGA TEATERN RE-EMERGES AT MALMÖ STADSTEATER
Following 25 years of absence, Unga Teatern (the Young Theatre) re-emerges 
as a permanent part of operations for Malmö Stadsteater. The aim is for it 
to function as a knowledge center for children’s theatre in southern Sweden. 
The intention is for the centre’s activities to be permeated by performances, 
theatre pedagogics and research. 

In the seminar we are invited to take part in the thoughts and ideas from the 
people involved, to hear about the progress of the preparations, to find out 
how “Stora Teaterkursen” works and the scientists view on it.
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UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN
Den fria scenkonsten har en omistlig betydelse för hela Sveriges kulturliv, inte 
minst för barn och ungas möjlighet att ta del av dans och teater. Men hur ska den 
fria scenkonsten kunna utvecklas och förnyas då anslagen för varje år urholkas? 
Och vad innebär regionaliseringen av kulturpolitiken för den fria scenkonsten?

Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum kommer att presentera ett 
Upprop för den fria scenkonsten, som pekar på de förändringar som måste till.

Under seminariet samtalar representanter för organisationerna med scenkonstnärer, 
politiker och andra om visioner och goda exempel på hur man kan arbeta. 

OPEN CALL FOR THE INDEPENDENT PERFORMING ARTS
The independent performing arts has an indispensable importance for all of cultural life 
in Sweden, not the least when it comes to the possibility of children and youth to see 
and take part of dance and theatre. But how will the independent performing arts sec-
tor be able to develop and renew itself when subsidies diminish year by year? And what 
does the regionalization of cultural politics mean for the independent performing arts? 

On behalf of the independent performing arts scene, Teaterförbundet, Teatercentrum 
and Danscentrum will present an open call, underlining the necessary changes needed. 

During the seminar, representatives from the three organizations, artists, politicians 
and others will be conversing on the topics of visions and good examples on how work 
can be conducted

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
15 MAJ 13.00 - 14.30 

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR Teatercentrum,
Danscentrum & Teaterförbundet

Track
 Host
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VAD HÄNDER SEN DÅ?
ett samtal om hur ungas möte med dansen förvaltas.
Med utgångspunkt i exemplet om en pojke som inte ville gå med på 
dansföreställningen för att han inte ville rita sin upplevelse efteråt, ställer 
vi frågan hur mycket den pedagogiska dimensionen får styra upplevelsen? 
Formas ett avstånd snarare än ett närmande till dansen? Hur förvaltar vi, 
och hur skulle vi bättre kunna förvalta dessa tidiga möten med dansen? 
Föreställningarna har i sig självklart ett konstnärligt egenvärde. Likväl upp-
fattar vi att dansföreställningen alltför ofta blir ett medel för att uppnå 
andra värden än att just få låta det vara ett konstnärligt möte som stimu-
lerar kommunikationen mellan konsten och betraktaren. Kommer barn 
och unga att fortsätta se på dans även som vuxna?

WHAT HAPPENS NEXT?
A talk about how to take care of young people’s encounter with dance
Using the example of a boy who didn’t want to go to see a dance perfor-
mance because he didn’t want to draw his experience of it afterwards, we 
raise the question of how much the pedagogical dimension should be allowed 
to influence the experience. Does it create a distance to dance rather than 
making it available? How do we currently manage these early encounters 
with dance and how can we improve them? Obviously, the performances 
themselves have a definite artistic value. Yet we perceive that dance perfor-
mances persistently seem to be viewed as a means to reach some other 
value rather than letting it be an encounter that stimulates communication 
between the art form and the observer. Will children and youth continue to 
watch dance as adults? 

HELSINGBORGS KONSERTHUS - Markeliussalen
16 MAJ 14.00 - 16.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Danscentrum Syd
DELTAGARE Minna Krook, Peter Sunesson,
Claire Parsons m fl

Track
 Host

Participants



63

VAD ÄR EN DIGITAL UTBUDSDAG?
Ett seminarium om scenkonst framställd med hjälp av digitala verktyg och/eller 
digitaliserad för och distribuerad via digitala kanaler.

Att kunna se en opera från Metropolitan på en bio hemmavid är inget nytt. 
Men nya plattformar växer fram och ett nytt och större utbud är på väg, inte 
minst från de fria teatrarna. Teatercentrum bjuder in till ett seminarium som 
undersöker nuläget kring digital utveckling och pratar kring frågor som: Varför 
ska man se scenkonst på en skärm? Eller är det inte scenkonst längre? Kan man 
få publikkontakt via Internet? Ett seminarium om scenkonst framställd med 
hjälp av digitala verktyg och/eller digitaliserad för och distribuerad via digitala 
kanaler.

WHAT IS A DIGITAL MARKETING DAY?
A seminar about performing arts created with the help of digital tools and/or digital-
ized for and distributed through digital channels. 

To be able to see an opera from the Metropolitan in a movie theatre near your 
home is nothing new. But new platforms are emerging and a new and larger selec-
tion is on its way, not least from the independent theatres. Teatercentrum invites to 
a seminar on digital development and talks about questions like; why should you 
watch performing arts on a screen? Or isn’t it performing arts anymore? Can you 
achieve audience contact through the internet?

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
15 MAJ 10.30 - 12.00 

SPÅR Bransch
ARRANGÖR Teatercentrum
SAMTALSLEDARE Lars Dahlquist

Track
 Host

Participants
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VEM VORE VI OM VI VAR OSS SJÄLVA?
Den 11 – 13 april i år arrangerade Svenska ambassaden i Berlin och Svenska ASSSITEJ ett 
seminarium för att undersöka och fokusera på arbetsmetoder och utvecklingsmöjligheter inom 
svensk och tysk scenkonst för barn och unga. Under tre dagar möttes åtta teatrar för att inspi-
rera och utmana varandra, för att belysa kulturella identiteter och skillnader. Deltagande teatrar 
var Theater an der Parkaue, GRIPS Theatre, Junges Ensemble Stuttgart, Maxim Gorkij Theater, 
Deutsches Theater, Backa Teater, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och Unga Klara och semi-
nariet berörde ämnen som familjens och individens roll i samhället, genus, moderna texter kon-
tra klassiska. På bibu.se presenterar vi seminariet tillsammans med några av de medverkande 
teatrarna. 

WHO WOULD WE BE IF WE WERE OURSELVES?
The 11- 13 April this year the Swedish Embassy in Berlin hosted a seminar with a focus on investigat-
ing methods and delvelopment possibilities within Swedish and German performing arts for children 
and youth. During three days eight theatres met to inspire and challenge each other, to illuminate 
cultural identities and differences. Participating theatres were Theater an der Parkaue, GRIPS Theatre, 
Junges Ensemble Stuttgart, Maxim Gorkij Theater, Deutsches Theater, Backa Teater, Kulturhuset Stads-
teatern Skärholmen and Unga Klara. The seminar raised subjects like the roles of the family and the 
individual in society, gender, contemporary texts versus the classics. At bibu.se we will be presenting 
this seminar together with some of the participating theatres.

DUNKERS KULTURHUS - Konsertsalen
17 MAJ 10.00 - 12.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR
Svenska ASSITEJ &
Svenska ambassaden i Berlin
MODERATOR Marika Lagercrantz

Track
 Host

Moderator
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ÄR DET MÖJLIGT ATT VARA ALLTIGENOM GOD I EN VÄRLD SOM VÅR?
- Filosofiska samtal som en del av scenkonsten i skolan 

Är det möjligt att vara alltigenom god i en värld som vår? Den frågan ställdes i Scenkonst Sörmlands 
uppsättning av Den goda människan i Sezuan. Genom ett samarbete med Riksteatern fick över 5000 elever delta i ett filosofiskt samtal. Här ville man 
utmana elevernas tankar om pjäsen och koppla upplevelsen till skolans värdegrundsarbete.

Hur gick det, vad är lärdomarna och hur kan scenkonstinstitutioner dra nytta av denna typ av kringarbete? 

IS IT POSSIBLE TO BE ALTOGETHER GOOD IN A WORLD LIKE OURS?
- Philosophical talks as part of performing arts at school 

Is it possible to be altogether good in a world such as ours? That is the question that Scenkonst Sörmland asked in their production of The Good Person of 
Szechwan. Through a collaboration with Riksteatern, more than 5000 students were given the opportunity to participate in philosophical discussions after the 
performances. The idea was to challenge the students’ thoughts and understanding of the play and to connect it to the work of schools on the topic of life stance. 

How did it go? What was learned and how can the performing arts institutions benefit from this type of side activities?

DUNKERS KULTURHUS - RumEtt
14 MAJ 10.00 - 11.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Riksteatern
SAMTALSLEDARE
Liza Haglund - Riksteatern/Södertörns högskola
MEDVERKANDE Magnus Byström - Scenkonst Sörmland
Isak Benyamine, projektledare Riksteatern

Track
 Host

Moderator

Participants
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THE PUPPETEER IN MOTION
- An approach to the puppet with the Alexander technique
According to various methods of teaching puppetry, we should always think about the 
object we are moving, it should be the center of our attention. The puppeteer himself 
should take a step back to the background so that he would become invisible. However, 
when we ask the puppet to breathe, look and preserve its balance, axis, rhythm, move-
ment and articulations, the puppeteer should control his own breathing, his look, his 
rhythm, his balance and especially his awareness of his body while moving.

In our approach, the starting point of animating a puppet is not the technical concepts. 
We should start by thoughts and consciousness as well as the awareness of the puppe-
teer for his body which is related to his emotion. It is through emotion that we would 
discover the technique of puppetry.

This three hours session is a very short introduction to our approach based on body 
movement and animation of objects. 

HELSINGBORGS STADSTEATER - Lilla Repsalen
14 MAJ 15.00 - 18.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR Khayal Arts & Education & ASSITEJ Sweden
WORKSHOPSLEDARE
Karim Dakroub - Lebanese Puppet Theatre-KHAYAL, Libanon
Lucia Carbone - Subito Presto Collective, Frankrike

Track
 Host

Worskshop leader

Deltagarna i workshopen samlas vid informationsdisken i 
biennalcentret. • The participants in the workshop will gather
in the information desk at the biennial centre.!
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WORKSHOP I DANS OCH GENUS
UTMANA presenterar projektet Framsteg där dans används 
som verktyg för att främja jämställdhet i skolan. I Framsteg 
utforskas temana Plats och Gränser i rörelsebaserade 
övningar som kretsar kring att leda och följa, ge och ta 
plats samt öva sig i kroppslig kommunikation. I workshopen 
får du en kort teoretisk genomgång kring hur könsnormer 
påverkar kroppen för att sedan prova på några av de dans- 
övningar som används i projektet.

WORKSHOP WITH UTMANA
UTMANA presents the project Framsteg (Progress) where 
dance is used as a means of promoting equality at school. 
In Framsteg the themes of Place and Borders are explored 
in movement based exercises that center on leading and 
following, giving and taking space and exercises in physi-
cal communication. During the workshop you will be given 
a short theoretical briefing about how gender norms are 
affecting the body followed by trying out some of the dance 
exercises used in the project.

HELSINGBORGS STADSTEATER - Stora Repsalen
14 MAJ 17.00 - 18.00 

SPÅR Scenkonsten
ARRANGÖR UTMANA
WORKSHOPSLEDARE UTMANA

Track
 Host

Workshop leader

Deltagarna i workshopen samlas vid informationsdisken i 
biennalcentret. • The participants in the workshop will gather
in the information desk at the biennial centre.!



68ONSDAG 14 MAJ - MODERATOR Björn Gunnarsson
13.15–13.45 Boom!
14.30–15.00 Lillan och Pappa August
15.30–16.00 Marmelad
17.00–17.30 Die Eine im Park

TORSDAG 15 MAJ - MODERATOR Björn Gunnarsson 
10.15–10.45 Tänja tid & kröka rum
11.30–12.00 Den magiska fjädern
13.15–13.45 Prick och Fläck
14.15–16.15 Det röda trädet

FREDAG 16 MAJ - MODERATOR Jannike Grut
11.30–12.00 Parizad
13.00–13.30 Krifs krafs hoho plask
15.00–15.30 Den unge Werthers lidanden
15.45–16.15 Spåra
16.45–17.15 Författarna
18.00–18.30 Gargantua

LÖRDAG 17 MAJ - MODERATOR Jannike Grut
13.00–13.30 Schlaf Gut, Süsser Mond
14.00–14.30 Les Moutons
15.30–16.00 Faunan och jag
17.15–17.45 Boys Don’t Cry

FÖRESTÄLLNINGSSAMTAL PÅ FOAJÉSCENEN, HELSINGBORGS STADSTEATER • PERFORMANCE TALKS 

Grupperna som medverkar med föreställningar under bibu.se 2014 kommer att delta i föreställningssamtal på Foajéscenen på Helsingborgs stadsteater 
mellan den 14 och 17 maj. Samtalen är cirka 30 minuter långa och leds av en moderator. Det kommer att finnas möjlighet för publiken att ställa frågor   
och att prata med de medverkande efter samtalet. Samtalen är inte bokningsbara. Alla är välkomna och man kan komma och gå som man vill. Passa 
på att ställa frågor, få inspiration till att se föreställningen om man inte redan gjort det eller prata enskilt med de medverkande i ett avslappnat forum 
öppet för alla 

The companies that are participating with performances at bibu.se 2014 will take part in performance talks at the Foajé-stage at Helsingborgs stadsteater. 
The talks last approximately 30 minutes led by a moderator. The audience will be given the possibility to ask questions afterwards. The talks are not possible to 
book, everybody is welcome and it is possible to come and go as one wishes.
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ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER • ADDITIONAL BIENNIAL ACTIVITIES

INVIGNING
Onsdagen den 14 maj kl. 19.00 inviger vi högtidligen bibu.se 2014 på Helsingborgs stadsteaters stora scen. Kloka 
ord, barnröster och musik utlovas. Invigningen avslutas med ett mingel i foajén med dryck och tilltugg.
Välkomna till invigningen av bibu.se 2014!

INAUGURATION
Wednesday 14 May at 19.00 we will officially inaugurate bibu.se 2014 at Helsingborgs stadsteater’s large stage. Wise 
words, voices from children and music is a promise. Afterwards there will be mingling and a buffé..

BIENNALFEST
Platsen där du under avslappnade former kan inspireras, mingla och samtala med kollegor, kända och okända 
ansikten. Festen äger rum kl 20.00 – kl 01.00, fredag den 16 maj, på The Tivoli. The Tivolis restaurang kommer att 
servera en lokalproducerad buffé, med det bästa från skånsk jord.

The Tivoli är en klubb i Helsingborgs gamla ångfärjestation, som ligger placerat mellan Dunkers Kulturhus och 
Helsingborgs Central. En skön miljö i vars famn kulturella överraskningar kommer att kunna upplevas under kvällen.

BIENNIAL PARTY
The place to meet and talk to colleagues, known and unknown faces in a relaxed atmosphere. 
The party takes place at the The Tivoli 8pm - 1am on Friday 16 May. The Tivoli’s restaurant will serve a buffet with some 
of the best Skåne can offer.
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VÅRA MODERATORER • OUR MODERATORS 

GUNILLA EDEMO
är utbildad dramaturg och journalist, anställd vid Riksteatern samt frilans 
i egen firma på deltid. Hon har under många år arbetat med normkritisk 
utbildning och projektledning inom scenkonstområdet. 

Gunilla Edemo was educated as a dramaturge and as a journalist, employed 
by Riksteatern and a part time freelancer. She has years of experience in 
normative critical education and project management in the performing arts.

JANNIKE GRUT
är en svenskdansk skådespelerska, manusförfattare och producent som 
delar sin arbetstid mellan Stockholm, Skåne och Köpenhamn. Hon driver 
sedan 2005 Moderna Teatern AB där hon bland mycket annat, produ-
cerar scenkonst och film samt konceptutvecklar och moderar upplevelse- 
baserade seminarier, workshops och möten. Hon arbetar sedan flera år 
även med teater och film på skolor. Nästa gång du ser Jannike kan det 
vara på Lunds humorfestival i augusti, där hon uppträder med sitt alter ego 
Babe Janice livepoet, i en två-delad show med komikern Yvonne Skattberg.

Jannike Grut is a Swedish-Danish actress, writer and producer who divides 
her time between Stockholm, Scania and Copenhagen. Since 2005, she has 
been running Moderna Teatern AB where she, amongst other, produces per-
formances, film, develops concepts and moderates experience based semi-
nars, workshops and meetings. Since many years she has also been working 
with theatre and film in schools. The next time you bump into Jannike might 
be at the humorfestival in Lund this August where she will be performing with 
her alter-ego Babe Janice live-poet, a show in two parts with the comedian 
Yvonne Skattberg.

Gunilla Edemo  Jannike Grut
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PIA PAGLIALUNGA
var biennalchef för bibu.se åren 2007–2013 
och är numera frilansande kulturarbetare. 
Vintern 2013–14 undersökte hon på upp-
drag av Dansnät Sverige, hur dansföreställ-
ningar riktade till barn- och familjepublik når 
ut i Sverige och presenterar under våren 
en ny modell för rikstäckande turnésamar-
bete. Pia har varit verksam som projekt-
ledare (kultur-skola), bidragshandläggare, 
teaterproducent samt inom skola och 
omsorg. Hon har bl.a. studerat journalis- 
tik och ledarskap.

Pia Paglialunga was Managing Director and CEO for bibu.se 2007-2013 
and is currently working as a freelancing cultural professional. Commissioned 
by Dansnät Sverige, Pia analyzed the outreach of dance performances aimed 
towards children and family audiences during the winter of 2013-14. In the 
spring of 2014 she will be presenting a new model for nation-wide touring 
collaborations. Pia has been working as a project manager (culture–school), 
grant administrator, theatre manager and in the school and care sector. She 
has, amongst other, studied journalism and leadership.

VÅRA MODERATORER • OUR MODERATORS 

BJÖRN GUNNARSSON 
är frilansande kulturskribent och debattör, 
bland annat som teaterkritiker i Helsingborgs 
Dagblad och Nummer.se. Bland uppdrags-
givarna finns och har funnits Stiftelsen 
Framtidens Kultur, Kulturrådet, Region Hal-
land Kultur, Sveriges Radio P1 och Göte-
borgs Universitet. På Teaterhögskolan i 
Malmös utbildning Teaterns Teori och Prak-
tik undervisar Björn i momentet Teatern i 
samhället. Björn har också varit medlem i 
juryn till bibu.se 2014.

Björn Gunnarsson is a freelancing cultural 
journalist and debater, writing as theatre critic for Helsingborgs Dagblad and 
Nummer.se. Stiftelsen Framtidens Kultur, Swedish Arts Council, Region Hal-
land Kultur, Swedish Radio and Gothenburg University are amongst his list of 
former and current employers and clients. Björn teaches in Theatre in society 
at the Malmö Theatre Academy programme Theatre in Theory and Practice. 
Björn was also part of the jury for bibu.se 2014.
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Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ, som består av mer än 90 medlemsländer världen över. 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. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

The Swedish ASSITEJ is the Swedish part of ASSITEJ International. Approximately 90 countries are members of the organization whose main target is to ensure 
that children all over the world can get in contact with high quality performing arts of all kind.

www.assitej.se

Fri teaterkonst – Hela tiden – Överallt. 
Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Varje månad spelas över ett och ett halvt tusen teaterföreställningar.  Var tredje av dessa 
framförs av en fri teater. Teatercentrum organiserar ett 80-tal fria teatrar varav flertalet presenterar barn- och ungdomsteater. Våra medlemmar finns i 
hela landet och många av dem är internationellt erkända. Teatercentrums målsättning är att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av den fria 
teaterkonsten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Teatercentrum is an organization for the free professional theatre in Sweden. It has approximately 80 theatres from all over Sweden as their members. 
Combined, Teatercentrum’s members reach a large audience around the country with a repertoire that covers all kinds of genres for all ages.

www.teatercentrum.se

Med bibu.se 2014 sätter Svenska ASSITEJ och Teatercentrum för femte gången scenkonst för barn och unga i fokus. Detta för att höja områdets status 
och för att säkra framtida barns tillgång till högklassig scenkonst samt för att arbeta för bra förutsättningar och för mångfald av konstnärliga uttryck.

ÄGARORGANISATIONERNA • THE OWNERS

ASSITEJ SWEDEN
SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA
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bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för en ung publik.

Här samlas scenkonstnärer, arrangörer, pedagoger, politiker, administratörer, chefer för att ta del av ett program, som har sin bas i juryvalda svenska och 
internationella produktioner. I samtal, seminarier och workshops bjuder biennalen på inspiration, reflektion och utmaningar. bibu.se tar både barnet och 
konsten på allvar.

År 2012 deltog 1 036 personer från 24 olika länder.

Initiativet till en svensk scenkonstbiennal för barn och unga kom från organisationerna Svenska ASSITEJ och Teatercentrum. Från båda hållen up-
plevda man att det saknades en nationell samlingsplats för den professionella scenkonst som skapas speciellt för unga människor. Den första biennalen 
arrangerades 2006 och sedan hösten 2007 går biennalen under namnet bibu.se.

Svenska ASSITEJ och Teatercentrum har gemensamt startat Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB, som har till uppdrag att producera 
och genomföra biennalerna. Bibu AB ägs till lika delar av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum.

bibu.se is Sweden’s leading meeting place for artists, programmers, teachers and other professionals involved in presenting performing arts for a young audi-
ence. With a focus on a number of Swedish and international performances chosen by a jury, we add a large variety of seminars, discussion forums and social 
events thus creating a playground for analysis and discussions about the status, quality and possibilities for development of the performing arts for young people.

In 2012 1.036 people from 24 countries participated in bibu.se.

The initiative for the Swedish Performing Arts Biennial for children and youth comes from the organizations The Swedish ASSITEJ and Teatercentrum. Both felt 
that there was a lack of a national meeting place for the professional Performing Arts aimed specially at the young. The first biennial was organized in 2006 
and since the autumn of 2007, the biennial is called bibu.se.

OM BIBU.SE • ABOUT BIBU.SE

2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 • 2022 • 2024 • 2026 • 2028 • 2030 • 2032 • 2034 • 2036 • 2038 • 2040 • 2042
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BIENNALCENTER & INFORMATIONSDISK
BIENNIAL CENTRE & INFORMATION DESK
Biennalcentret finns i foajén på Helsingborgs stadsteater.
The biennial center is located in the foyer of Helsingborgs stadsteater.

Öppettider • Opening hours: 
14 MAJ • 14 MAY: 8.00-20.00  15 MAJ • 15 MAY: 8.30-20.00
16 MAJ • 16 MAY: 8.30-20.00  17 MAJ • 17 MAY: 9.00-17.00

Här kan du byta och köpa biljetter, få svar på frågor om biennalen och 
hitta uppdaterad information om programmet.  
Du kan ringa till biennalcentret på tel: 0763 - 44 70 93 eller kontakta oss 
via Facebook (bibu.se) samt Twitter (@bibubiennal). #bibu2014

At the biennial centre you may change or buy tickets. We will be happy to 
answer your questions about the biennial and you will find the latest updated 
information here.

Call the biennial centre at: +46 763 - 44 70 93 or contact us on Facebook 
(bibu.se) and Twitter (@bibubiennal). #bibu2014

REGISTRERING • REGISTRATION
Registrering och utlämning av bokade biennalpass med tillhörande biljet-
ter sker på vårt biennalcenter. I samband med registreringen lämnas även 
kompletterande information om busstider, restauranger mm.

Registration takes place at the biennial centre where you will also receive 
your biennial pass and your tickets. Additional information about buses for 
Landskrona, restaurants etc. will be provided for when registering.

LÖSA BILJETTER • SINGLE TICKETS
Kvarvarande biljetter till föreställningar och seminarier
kan köpas i informationsdisken. 
Remaining single tickets to performances and seminars can be bought at the 
information desk.

Biljettpriser • Ticket prices
Föreställningar • performances100 SEK
Föreställningar barn/unga t o m gymnasiet • children/youth 60 SEK
Seminarier • Seminars 60 SEK

PRAKTISK INFORMATION • PRACTICAL INFORMATION
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BUSSAR • BUSES
bibu.se ordnar speciella biennalbussar för de föreställningar som spelas 
på Landskrona teater. Bussarna kommer att avgå från Hamntorget i god 
till innan föreställningen börjar och komma tillbaka till Hamntorget direkt 
efter föreställningen. För exakta tider, se anslag i biennalcentret.

Biennial busses will cater for transport to the performances at Landskrona 
theatre. The buses will depart from Hamntorget well before the performances 
start and return to Helsingborg directly after each finished performance. For 
exact departure, please check at the biennial center. 

KOLLEKTIVTRAFIK • PUBLIC TRANSPORT
Ladda ner appen RESEPLANERAREN från Skånetrafiken till din smarta 
telefon..

Download the app RESEPLANERAREN from Skånetrafiken to your smart-
phone for time-tables, travel planner etc within Skåne and Helsingborg.

WIFI
Gratis WiFi: Helsingborg
WiFi for free: Helsingborg

PRAKTISK INFORMATION • PRACTICAL INFORMATION
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PRAKTISK INFORMATION • PRACTICAL INFORMATION

PERSONAL • STAFF
Maria Ragnarsson, VD/CEO
Anna Diehl, kommunikationsansvarig/officer communications
Annika Ekstrand, ekonom/economics
Artur Moustafa, facilitator/facilitator
Johan Montan, webbutvecklare/developer, web
Lina Bertilsson, projektledare/project manager
Niclas Malmcrona, jurykoordinator/jury coordinator
Ulf Luckman, teknisk koordinator/technical coordinator

POSTADRESS • POSTAL ADDRESS
Bibu AB, c/o Teatercentrum, Bergsgatan 29, 214 22 Malmö

ADRESS BIENNALCENTRET • ADDRESS BIENNIAL CENTRE
Karl Johans gata 1, 252 67 Helsingborg
Tel/Phone: +46 76 344 70 93

STYRELSE • BOARD
Lisbeth Morin, ordförande/chairman
Anders Widell (Teatercentrum)
Anna Asker (Svenska ASSITEJ)
Bengt Andersson (Svenska ASSITEJ)
Lars Dahlqvist (Teatercentrum)
Niclas Malmcrona (Svenska ASSITEJ)
Rolf S Nielsen (Teatercentrum)

JURY 2014
Björn Gunnarsson, Hugo Tham, Inger Holmgren, 
Josette Bushell-Mingo, Ulla Kassius, Åsa Fagerlund

ASSITEJ SWEDEN
SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA
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ANNA DIEHL
Kommunikationsansvarig/
Officer Communications
+46 70 776 03 38

ARTUR MOUSTAFA
Facilitator
Facilitator
+46 73 231 58 40

LINA BERTILSSON
Projektledare
Project Manager
+46 76 344 70 92

MARIA RAGNARSSON
VD/CEO
+46 72 309 15 13

ULF LUCKMAN
Teknisk samordnare/
Technical coordinator
+46 76 344 45 69
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MÖJLIGGÖRARE • SUPPORTERS & SPONSORS

MED STÖD AV • WITH SUPPORT FROM
Helsingborgs stad, Region Skåne, Kulturrådet

Nicolaiskolan • Landskrona teater • Informationsteknik • Teater 23
Regionteatern Blekinge Kronoberg • Teaterhögskolan i Malmö • ABF Helsingborg • Salongen

I SAMARBETE MED • IN COOPERATION WITH
Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus, Dunkers Kulturhus



79ETT SPECIELLT TACK TILL
personalen på Helsingborgs stadsteater
som med värme och öppna armar tagit emot bibu.se

samt

alla kompanier, teatrar, konstnärer, kulturaktörer, debattörer, politiker, 
arrangörer, pedagoger och administratörer som medverkar med sina 
uppsättningar och sin närvaro, klokskap och erfarenhet.

TACK ÄVEN
till alla som bidragit med idéer och inspiration, goda samtal och 
klokheter, stöd och uppbackning

samt till Irene Grahn, Dunkers Kulturhus, som med sin kompetens och 
sina nätverk breddat vägen för bibu.se 2014.

A SPECIAL THANK YOU 
to the staff at Helsingborgs stadsteater
who has welcomed bibu.se with open arms
and
to all companies, theatres, artists, people who work with culture, debaters, 
politicians, arrangers, teachers and administrators who participate with 
their performances, by being at bibu.se and contribute with know-ledge 
and experience.

THANKS ALSO
to all of you who have contributed with ideas, inspiration, good talks, wis-
dom and support
and to Irene Grahn, Dunkers Kulturhus, who with experience and networks 
has prepared a good ground for bibu.se 2014.
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SPÅRA I UKRAINA
- ett samarbete mellan MELO och New Theatre on Pechersk om tillgänglighet.

Sedan mars 2013 driver MELO och den fria teatergruppen New Theatre on Pech-
ersk (NTOP) i Kiev, Ukraina, ett samarbete utifrån barnföreställningen Spåra. Syftet 
med samarbetet är att spela Spåra för de barn i Ukraina som vanligtvis har väldigt 
liten chans att få uppleva scenkonst och att lyfta frågor om tillgänglighet i konsten 
och samhället. I ett öppet samtal berättar MELO och medverkande från NTOP om 
samarbetet och hur de planerar att fortsätta projektet framöver.

SPÅRA IN THE UKRAINE
a cooperation between Melo Collective and New Theatre on Pechersk about availability.

Since March 2013 Melo Collective and the independent theatre company New Theatre 
on Pechersk (NTOP) from Kiev, Ukraine are cooperating on a project that departs from 
the children performance Spåra. The objective is to play Spåra for children in the Ukraine 
that would normally have very few possibilities to experience performing arts and to 
raise questions on availability in the arts and society. In an open conversation, Melo and 
participants from New Theatre on Pechersk will talk about their cooperation and how 
they plan to continue the project. 

DUNKERS KULTURHUS - Teatersalen
17 MAJ 12.00 - 12.45 

SPÅR Förutsättningarna
ARRANGÖR Svendka Institutet

Track
 Host

EXTRAINSATT SAMTAL
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FOTOGRAFER I PROGRAMMET • PHOTOGRAPHERS:
Anna Diehl, Jose Figueroa, Daniel Andersson, John Paul Bichard, Michael West,
Sara P Borgström, Thomas Ivarsson, Peter Westrup , Ola Kjelbye, Carl Thorborg,
Mats Åsman, Anna Fischler, Christina Tingskog, Ola Kjelbye, Rainer Berson, Axel Gülcher,
Corpus, Daniel Helmer, Matthias Pötsch, Patrik Gunnar Helin, Luc Marechaux, Iyad Eid,
Truls Bärg, Tomas Blideman, Joacim Nilsson, Jonas Jörneberg, Henrik Lundström,
Markus Gårder, Erik Kaiel, Jonas Kündig, Ebba Theorell
ILLUSTRATION BI • ILLUSTRATION BEE Kajsa Wipp
ILLUSTRATIONER SPYFLUGAN ASTRID • ILLUSTRATIONS BLOWFLY ASTRID Maria Jönsson



HELSINGBORG 14 - 17 MAJ


