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För bibus styrelse, Måns Lagerlöf, ordförande:

BIBU 2022 VAR OCKSÅ UNIK i det avseendet att det var det 
första större scenkonstmötet som genomfördes fysiskt efter 
pandemin. Den som upplevde festivalen på plats kunde inte 
gå miste om den glädje och lättnad som kom av det faktum att 
vi alla äntligen kunde träffas igen. Inte nog med att vi kunde 
ses igen, festivalen hade fler programpunkter och fler besökare 
än någonsin tidigare. Att möta tillresta från världens alla hörn 
bidrog till en närmast surrealistisk upplevelse efter två år av 
repetitioner med visir, inställda premiärer och hemarbete. 

För alla som bidragit till att göra festivalen, för våra 
ägarorganisationer och för oss som styrelse var lättnaden enorm. 
Festivalen 2020 hade vi, som så mycket annat under pandemin, 
fått ställa in. Förberedelserna för bibu 2022, som vi dessutom 
valt att göra till värd för ASSITEJ Artistic Gathering, har som allt 
annat präglats av pandemins nyckfullhet. Så sent som i januari var 
det osäkert om våra utvalda internationella produktioner skulle 
komma in i landet. Men i maj hade restriktionerna lättat och 
dessutom sken solen i Helsingborg. 

PÅ VÅR INVIGNING HADE VI bland annat besök av kulturminis-
ter Jeanette Gustafsdotter som även deltog i ett viktigt seminari-
um med anledning av ASSITEJs rapport ”Spelar mindre roll?”, 
om den ojämlika fördelningen av scenkonst till barn och unga i 
skolan. Skolan som spelplats var även temat för Teatercentrum på 
denna biennal. 

Vid invigningen saknades dessvärre vänner från flera av 
våra inbjudna länder och produktioner, inte på grund av 
covidrestriktioner, utan då flera deltagare nekats visum på 
grunder som väckte befogade frågor och engagemang bland 
deltagarna på festivalen. Efter festivalen har visumfrågan tagits 
vidare med berörda myndigheter och andra aktörer i branschen.  

bibu och ägarna ASSITEJ och Teatercentrum är sammantaget 
mycket stolta över bibu 2022. Att det blev en festival, att den 
var större än någonsin och att den lockade så många nöjda 
besökare till Helsingborg från hela världen. Redan nu pågår 
förberedelserna för bibu 2024. Hur förvaltar vi förtroendet? 
Vi lovar att vi ska göra vårt allra bästa. Vi ses i Helsingborg i maj 
2024!

Stora drömspelet 
Helsingborgs stadsteater 
FOTO: ROBIN JANSSON
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För internationella ASSITEJ, Sue Giles, ordförande:

”IN MAY 2022 THE ASSITEJ ARTISTIC Gathering, one of  the most 
important events in the ASSITEJ calendar, was held as part of  
the Bibu Biennial , in Helsingborg, Sweden, gathering internatio-
nal and Swedish delegates to celebrate and have dialogue around 
theatre and performance for young audiences. It was an emo-
tional and meaningful event after such a long time apart and in 
global circumstances that only offered continuing uncertainty and 
upheaval.  There could not have been a more significant time to 
be together. The Festival was generous and complex, involving 38 
productions, diverse seminars and workshops, a specific inclusive 
strand of  programming, emerging artists through the next Genera-
tion program, youth delegates from 8 countries, children involved 
in critical response, and strategic invitations bringing people new to 
ASSITEJ into the event, among many other offerings. 
The theme of  the Bibu Festival ‘leave no one behind’ was a call for 
action, and a challenge to our community – to stand up for inclu-
sive practice, for equity and parity,  and to embrace the focus on 
the UN Sustainable Development Goals across the whole gathering 
and into the future. 

WITH THIS REPORT, WE CAN see how deeply this global commu-
nity engages with ASSITEJ and with the chance to express, discuss 
and take action, for the rights of  all children and young people to 
arts and culture and to self-expression, and in this particular instan-
ce, the urgent need to address sustainability in all its forms. 
I was deeply moved many times, I was transported many times, I 
saw the power of  theatre and performance and the power of  young 
people, I saw the inventiveness and commitment of  artists and 
practitioners, and I saw daring and thoughtfulness in programming 
and I felt the care and compassion in our community.   

Thank you for this report. It’s never easy to put in plain words 
the impact that people of  all ages felt, or to make it real for those 
who weren’t there.  It was an extraordinary occasion that has 
created ripples of  connection that will make everything we do 
stronger.” 

Att äntligen få 
mötas igen
bibu 2022 var en i flera avseenden unik festival. Få gånger, om någon, har så många människor 
som brinner för scenkonst för barn och unga samlats på ett och samma ställe. Hela 58 olika 
nationaliteter möttes i Helsingborg för att samtala, uppleva scenkonst av hög kvalitet och utbyta 
värdefulla erfarenheter och kontakter. 
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Detta är bibu
BIENNALEN BIBU ÄR ETT flerdagars branschmöte 
som blivit Sveriges viktigaste mötesplats med, för 
och om professionell scenkonst för ung publik. Den 
scenkonst som presenteras ska ligga i framkant och 
attrahera deltagare och besökare från hela landet, 
Norden och övriga världen. Fokus ligger på ett antal 
svenska och internationella uppsättningar.
bibu erbjuder även ett omfattande seminarie-
program som ger inblick både i aktuella frågor och 
aktuell forskning. Biennalens huvudsakliga uppgift 
är att stimulera till konstnärlig utveckling och höjd 
status för området.

På biennalen har människor som arbetar med 
scenkonst för barn och unga möjlighet att träffas, föra 
goda samtal, utbyta erfarenheter och blicka framåt. 
Vi möts; scenkonstnärer, arrangörer, kulturutvecklare, 
producenter, lärare, tekniker med flera.

bibu vänder sig också till allmänheten, vuxna och 
barn. Förskola, skola och gymnasium är också viktiga 
målgrupper under bibu.

Urvalet av scenkonstproduktioner, som visas under 
biennalen, görs av en jury utsedd av bibus styrelse. 
Dess uppdrag är att lyfta scenkonstproduktioner som 
utmärker sig ur ett konstnärligt perspektiv.

bibu 2022 stod även värd för ASSITEJ Artistic 
Gathering och gick av stapeln i Helsingborg den  
17 – 22 maj.

Den första biennalen anordnades 2006, då 
ägarorganisationerna samt våra uppdragsgivare
konstaterade att det saknades en nationell arena 
för att diskutera scenkonst för barn och unga. 
Ett uppdrag formulerades och bibu skapades. 
Uppdraget innehåller även en internationell utblick.
De första fyra biennalerna arrangerades i samarbete 
med Lunds kommun. Sedan 2014 är bibu placerat 
i Helsingborg och här har nu genomförts fyra 
biennaler.

bibus VISION
bibu bubblar och brinner; scenkonstmötet som förändrar världen

bibus MÅL 
• bibu stärker relationer och interaktioner mellan scenkonst, forskning, arrangör och 

publik

• bibu väljer uttrycksformer och metoder som inspirerar till utveckling

•  bibu skapar nationella och internationella kontakter inom scenkonst för barn och unga 

• bibu uppmuntrar till debatt om samhällsfrågor som är relevanta för barn och unga 

Beslutat vid styrelsemöte 2020-02-11 
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Fritt Spelrum 
FOTO: JOHANNES TEGNÉR
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Programinnehåll
DE UTVALDA PRODUKTIONERNA på bibu  
och ASSITEJ Artistic Gathering 2022 visade ett 
urval av både den bredd och det djup som dagens 
scenkonst för barn och unga utgör såväl nationellt 
som internationellt. Innehållsligt tog produktionerna 
upp vitt skilda teman om våra livsbetingelser ur 
både hållbarhetsperspektiv och sociala hänseenden. 
Formmässigt såg vi också att tekniken börjar bli en 
medspelare i rummet och inte bara en fascinerande 
detalj. Det fanns en välgörande påverkan mellan 
institutioners och frigruppers förhållningssätt och 
estetik som ledde till spännande uppsättningar.

INNEHÅLLET I SEMINARIE- OCH workshop-
programmet hade denna gång en märkbar tyngd och 
omfattning tack vare de olika temaspåren Forskning 
och Funktion samt Skolan som spelplats och 
ASSITEJ Artistic Gathering. Det sistnämnda inte 
minst som internationell resurs. Våra övergripande 
teman Återstart, Tillgänglighet, Hållbarhet utgjorde 
en stadig grund för vår mötesplats. På bibu 2022 
introducerades också en digital möjlighet, både 
för samtidig upplevelse och som möjlighet att se 
programpunkter efteråt.

PRODUKTIONERNA UTGÖR SJÄLVA hjärtat i 
bibu och väljs till största delen av en biennaljury 
och en internationell urvalskommitté (tidigare 
Internationella rådet).  Juryn/kommittén är 
kompetensmässigt brett sammansatt och ser 
tillsammans bortåt 350 produktioner. En ny jury 
utses av bibus styrelse till varje biennal.

BÅDE JURYN OCH DEN internationella 
urvalskommittén arbetar efter en instruktion med 
kriterier som den valda produktionen ska uppfylla. 
Efter varje biennal dokumenteras och utvärderas 
juryns arbete. Urvalsarbetet koordinerades 
under hösten 2020 av bibus tillförordnade 
verksamhetsledare Jonna Wakeham Ölund och 
från januari 2021 av bibus VD/verksamhetsledare 
Niklas Borefors.

Ett frö i rymden
Marionetteatern
FOTO: MARKUS GÅRDER
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URVALET TILL BIBU 2022 BESTOD av 15 juryvalda 
svenska scenkonstproduktioner samt 6 internationella 
från Australien, Kanada, Norge, Nya Zeeland, 
Sydafrika och Taiwan. De svenska produktionerna 
har haft premiär under åren 2020 – 2021.

BIBUS JURY HAR bestått av:  
Emil	Nilsson	Mäki, konstnärlig ledare, regissör 
Skuggteatern, Umeå 
Isabel	Cruz	Liljegren, dramatiker, regissör och 
scenkonstnär, Stockholm 
Karin	Helander, professor i teatervetenskap, 
Stockholm 
Lars	Eric	Brossner, kompositör och regissör, 
Göteborg 
Mario	Castro	Sepulveda, verksamhetsledare och 
producent Ögonblicksteatern, Umeå 
Mira	Helenius	Martinsson, konstnärlig ledare 
och VD Skånes dansteater, Malmö 
Nina	Rajabi, metodutvecklare, producent/
projektledare och dansare, Göteborg 

JURYNS UPPDRAG ÄR ATT välja ut produktioner 
av hög konstnärlig kvalitet och relevans, gärna 
i utvecklingens framkant, för barn och unga i 
åldrarna 0-19 år. De ska ha producerats under de 

senaste två åren före biennalen. bibus styrelse utser 
en ny jury inför varje biennal. Inför bibu 2022 
bestod juryn av sju personer som representerade 
scenkonstbranschens olika områden, både 
yrkesmässigt och geografiskt. 

Vi såg mängder av intressanta uppsättningar (varav en 
del digitalt), från såväl scenkonstinstitutioner som den fria 
scenkonsten, diskuterade innehåll och konstnärlig gestaltning, 
tematik och hantverksskicklighet, angelägenhetsgrad, 
barnperspektiv och publiktilltal. Ambitionen var att såväl 
varje enskild uppsättning som utbudet som helhet skulle vara 
intresseväckande och inspirerande. Det var svåra avvägningar 
och juryn hade överläggningar in i det sista, men till slut var 
vi nöjda! Urvalet till bibu 2022 omfattade en bred palett 
av genrer, uttryck och teman: barns perspektiv på sina världar 
och villkor, uppfinningsrik dockteater, scenkonstnärliga möten 
mellan kroppar och textilier, nycirkus och poesi samt mellan 
ungas reflektioner, myt och dansteater, tekniskt innovativa 
uppsättningar med projektioner och 3D-ljud, interaktiva 
produktioner, angelägna samhällsfrågor, nya berättelser och 
fantasieggande allkonstverk.  
/ karin helander

Utvalda svenska produktioner
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Juryns motiveringar

11

Buster Keaton på månen
Unga Klara
Scenkonst så välkomponerad att slutprodukten blir 
någonting mer än sina beståndsdelar. Samspelta 
skådespelarprestationer med excentrisk energi i en 
våldsam värld som är större än livet självt. Att skildra 
barnmisshandel via slapstick är ett både djärvt och 
effektfullt grepp. En intensiv teaterupplevelse som 
bokstavligt talat både ger en käftsmäll och ett slag i 
magen. 

Do as I say 
Bobbi Lo Produktion
Med en ren och konsekvent koreografi som stärks av 
dansarnas gruppdynamik engageras publiken i en 
provocerande och utmanande interaktiv föreställning, 
som sätter ljuset på auktoritet och mobbning. 
Publiken ställs inför svåra dilemman och får på ett 
tänkvärt sätt reflektera över vem det egentligen är 
som bestämmer.

Ett frö i rymden
Marionetteatern
En storslagen fantasieggande hyllning till naturen 
och vår planet. Dockteater som visuell fest med 
magiskt undersköna bilder, suggestiv musik och 
sagolika figurer. En samtida fabel där en poetiskt 
associationsrik värld av skimrande maneter, 
blänkande fiskstim, färgrika djur och växter hotas.

Fanfiction
Teaterambulansen
Det är som att bjudas in till det mest privata 
tonårsrummet. En hemlig dagbok som skrivs i 
stunden, papperskollage som varsamt mejslas fram 
för att i nästa stund våldsamt klippas sönder. Med en 
projektor, mycket 90-talsnostalgi, humor och känsla 
men utan sentimentalitet växer en berättelse och en 
konstupplevelse sakta fram. Om bultande längtan 
efter kärlek och liv, om besatthet och om att skapa 
projektioner på andra för att hitta sig själv.

Hör så tyst det är
Regionteatern Blekinge & Kronoberg
Med små medel, stor ömsinthet och respekt leds  
publiken in i en mikrovärld av ljud. Vardags-
föremålen, ljudet av publikens kroppar och röster 
ger resonansbotten åt en gemensam berättelse som 
publiken och ensemblen skapar tillsammans. En 
interaktiv föreställning i ordets bästa bemärkelse.

Mitt jag
Regionteater Väst
Mystiskt och varmhjärtat med respektfull plats för 
egna tolkningar, utan att glömma bort en publik 
som behöver bokstavliga referenser. Dansarna 
jobbar skickligt med publikkontakt, rörelser och 
överraskande scenografielement av olika material. 
Soundtrack, rum och kostym stimulerar fantasin 
ytterligare. Fräscht, kul och innovativt. 

Mizeria
Kulturhuset Stadsteatern Husby
En högaktuell samtidsberättelse vävs samman med en 
iscensättning som i allra högsta grad är relevant för 
sin publik. Det är en uppriktig skildring av tonårens 
komplexitet, om kärleken till sitt samhälle och om 
våldets konsekvenser. Föreställningen lever och andas 
genom sin skådespelarduo som imponerande bär ett 
helt persongalleri på sina axlar.

Snö 
Dockteatern Tittut
FOTO: JONAS JÖRNERBERG
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Moln
Kompani Giraff
Slående vackert med en underbar blandning av 
adrenalin och sårbarhet. Karin Boyes dikter skapar 
spänning i utforskandet av gränssnitten mellan de 
olika uttrycken. Inga element är överflödiga, allt 
samspelar sömlöst. En förtrollande upplevelse med 
hög integritet.

Orfeus och Eurydike
Unga Dramaten och Unga på Operan
Unga Dramaten och Unga på Operan bjuder in till 
en storslagen föreställning som sprakar av intensitet 
och energi där de olika konstformerna samverkar, 
likväl som disciplinerna lyser för sig själva. Myten om 
Orfeus och Eurydike får en uppfinningsrik nytolkning 
som inspirerar till fortsatta samtal om döden. Allt 
inramat i ett fantastiskt scenrum.

På ren svenska
Regionteater Väst
Underhållande men inte undanhållande. Med 
frejdigt humör tar ensemblen oss rakt in i hjärtat av 
“svenskheten” och Sverige. Landet där vi äter fläsk 

Orfeus och Eurydike 
Unga Dramaten och Unga på Operan
FOTO: MARKUS GÅRDER

Moln
Kompani Giraff
FOTO: JOSE FIGUEROA

och pratar svenska, tycker åtminstone de två bröderna ... 
Den gemytliga stämningen kryddas av mikroaggressioner 
och försåtliga påminnelser om hur man egentligen gör 
just här, som till sist får skrattet att fastna i halsen.

Snö
Dockteatern Tittut
Publiken bjuds in till en magisk, mytisk och luftigt sagolik 
värld. Med en fingertoppskänslig blandning av mim och 
dans till stämningsskapande musik, knarrande snö och 
klirrande is färdas vi genom Sápmis vita landskap. En 
poetisk föreställning om djur och natur, i en vacker och 
integrerad scenografi, där varje detalj är omsorgsfullt 
utförd.

Stora drömspelet
Helsingborgs stadsteater
Med stor upptäckarlust bjuds publiken på ett sceniskt 
allkonstverk med fantasin som ledstjärna. I denna 
poetiska odyssé överraskas vi gång på gång av 
förunderliga varelser och sagolika platser, sprungna 
ur vardagliga ting från detaljhandelns varuhyllor. En 
besynnerlig och vacker dröm som roar, hänför och 
inspirerar.

12 132022 BIBU
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DEN INTERNATIONELLA urvalskommittén till bibu 
2022 bestod av: 
Alice	Chiang, MFA management scenkonst, Taiwan
Denise	Bolduc, programkurator, Kanada
Jacob	Boeheme, scenkonstnär, Australien
Jefferson	J.	Dirks	Korkee, teatermakare, 
Sydafrika 
Åsa	Simma, scenkonstnär, Sápmi 
Niclas	Malmcrona, verksamhetsledare ASSITEJ 
Sverige

SOM EN DEL AV FÖRBEREDELSERNA av bibu 
2022 och ASSITEJ Artistic Gathering diskuterade 
bibus styrelse olika inriktningar och fokusområden 
för det internationella föreställningsurvalet. 
Målsättningen var att hitta ett urval som dels visade 
på nya områden av scenkonstfältet, och dels svarade 
mot festivalens tema: ”Leave no one behind”.
Den internationella urvalskommittén, med Niclas 
Malmcrona som koordinator,  fick i uppdrag att 
nominera internationella produktioner, skapade 
eller producerade, av och med urfolk och som har 
barn, unga och familjer som målgrupp. Detta för 
att skapa en internationell mötesplats som visade 
på bredden av samtida produktioner, skapade av 
ursprungsbefolkningar – omfattande teater, dans, 
”storytelling/storysong” och gränsöverskridande 
scenkonst med en kombination av kulturella och 
nutida konstnärliga uttryck. Kommittén gavs i 

uppdrag att välja sex produktioner.
Valet av fokus för det internationella urvalet var 

i sig en utmaning eftersom det var första gången en 
stor internationell festival på riktigt gick ”utanför 
boxen” i syfte att skapa nya sceniska möten och 
upplevelser. Det fanns en osäkerhet om hur många 
anmälda produktioner som skulle komma in och 
osäkerhet om vi nådde ut till en delvis för oss ny del 
av scenkonstområdet med nya och okända aktörer. 
Med hjälp av kontakter inom kommittén och våra 
internationella nätverk fick vi en jämn ström av 
anmälningar och när anmälan stängde hade 101 
anmälningar från 35 länder kommit in. 

Samtidigt som de praktiska utmaningarna 
var stora lärde vi oss hantera en ny situation och 
gemensamt skapade kommittén arbetsformer och 
ett gemensamt språk för att diskutera produktioner 
av mycket olika ursprung och med vitt skilda 
konstnärliga uttryck. Kommittén förde långa 
diskussioner om vad som definierar scenkonst av 
och med ursprungsfolk i kontrast till t ex en mer 
traditionell västerländsk scenkonst.

Ambitionen med det slutliga urvalet var att 
skapa en helhet av konstnärliga uttryck med en 
bred geografisk spridning parat med vissheten 
att hela urvalet skulle bestå av sex produktioner. 
Med fokus på samtida scenkonst skapad av 
ursprungsbefolkningar bröt bibu ny mark – frågan 
är hur vi tar det vidare?

 

 
Cázevulošnieida 
The Underwater Girl
Katarina Skår Lisa
FOTO: KATARINA SKÅR LISA

Våra viktigaste vuxna
Angereds Teater
Med gedigen textgrund från djupintervjuer med barn 
skapas insiktsfull, brutal, rolig, ömsint och peppande 
scenkonst. Utan att förminska komplexiteten 
gestaltas både barns och vuxnas skiftande villkor och 
relationer i ett föränderligt scenrum, som finurligt 
och kongenialt vidgas i takt med berättelser och 
perspektiv.

Ögonvittnen – Lea och Stefan
Unga Malmö Stadsteater
I ett skugglikt scenrum krönt av ett lyssnande huvud 
berättar Unga Malmö Stadsteater historien om två 
av Sveriges sista ögonvittnen från Förintelsen. Med 
3D-ljud som förtätar, projektioner som avgränsar och 
starka skådespelarinsatser påminns vi om det vi aldrig 
får glömma, om det vi måste fortsätta berätta. 

Våra viktigaste vuxna
Angereds Teater
FOTO: JONAS KÜNDIG 

Utvalda internationella 
produktioner
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Beyond Sensation
Tjucenglav Forum
FOTO: DAVID HOU
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Shel We 
Le Moana Dance
FOTO: CELIA WALMSLEY

Urvalskommitténs  
motiveringar
Beyond Sensation 
Tjucenglav Forum, Taiwan
Ett känslosamt, rörande dansstycke kombinerat 
med livemusik och projektion. Denna föreställning 
är till minne av ursprungsfolkets äldste som är 
kärnan i kulturen. Som arvtagare till sitt Paiwan-
arv använder den unge koreografen traditionell 
begravningshuvudbonad och svart färg för att 
representera sin kultur och för att skapa en 
begravningsatmosfär på scenen. Fyra kvinnliga 
dansare dansar tillsammans och delar historier 
med skratt och gråt, omgivna av tomma stolar. Det 
har försiktigt påmint oss om att vårda det vi äger, 
samtidigt som vi kommer ihåg vad vi har förlorat.

Cázevulošnieida / The underwater girl
Katarina Skår Lisa, Norge
Under vattnet finns en hel värld med varelser, andar 
och sånger. Den här föreställningen bjuder in oss till 
en annan dimension, själva iscensättningen förändrar 
vårt humör när vi kommer in i rummet, vågornas 
och bubblornas rörelser svänger över stenar djupare 
och djupare ner i havet. För en stund besöker vi livets 
djup, djupt nere i en bottenlös värld och påminner 
oss om att det finns andra varelser som är nära oss.

Mantis and the bee
Jungle Theatre Company, Sydafrika
Detta är en vacker, genomtänkt föreställning av och 
om First Nation People of  South-Africa. Genom 

att använda instrument och inkludera ett inhemskt 
ljudlandskap, bilder, rörelser och belysning som 
kompletterar berättelsen och skapar kombinationen 
av minimalistisk dialog och uttrycksfulla rörelser i 
denna föreställning. Regi och manus ger möjlighet 
till inkludering utanför gränserna för språk och 
nationalitet. Temat är universellt och därför fungerar 
denna föreställning för en internationell publik.

Mistatim
Red Sky Performance, Kanada
Mistatim är en hjärtevärmande berättelse om ansvar, 
förståelse och den sannaste vänskapen. Speck, en 
inhemsk flicka på ett kanadensiskt reservat och 
Calvin, en vit pojke på en ranch, är två elvaåringar 
som är åtskilda av ett staket. Denna gräns skiljer 
deras land åt och fungerar som en metafor för deras 
till synes olika världar och kulturella uppdelning 
mellan dem. Den vilda och busiga hästen Mistatim 
för dem samman och i deras försök att tämja 
Mistatim delar de sina familjeberättelser och kämpar 
med vuxna. Trions nya band leder så småningom till 
en energisk befrielse.

Saltbush 
Insite Arts and Compagnia TPO, 
Australien
Saltbush är en växt som finns i Australien i nästan 
alla aboriginska länder. Med saltbushväxten som 
en berättande tråd tar verket publiken på en 
resa genom det australiensiska landskapet och 
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inhemska mytologier. Saltbush väver skickligt 
ursprungsberättelser med infraröd kamera- och 
sensorteknik för att skapa en visuell och uppslukande 
resa genom landet för barn och deras föräldrar. 
Saltbush ger en unik, interaktiv och engagerande 
upplevelse för publik i alla åldrar som överskrider 
språk och gränser.

Shel We 

Le Moana Dance, Nya Zeeland
Inspirerad av den amerikanska författaren 
Shel Silversteins verk ”Shel We” är detta en 
dansföreställning där det oväntade kommer till 
scenen. Från det intima till det djärva, från allvar 
till enfald, omfattar de sex manliga dansarna 
känslig maskulinitet på scen. Formen är bekant, 
men föreställningen utmanar det förväntade. Med 
spöken och eldflugor ger föreställningen oss till nya 
upptäckter. Det är svårfångat, ibland svårt att förstå, 
samtidigt som vi bjuds in till det välbekanta. Är det 
ett liv som slingrar sig genom tiderna eller ett skepp 
som kryssar havet?
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Saltbush
Insite Arts and Compagnia TPO
FOTO: REBECCA MANSELL

Mistatim
Red Sky Performance
FOTO: PDAVID HOU



Seminarier,  
workshops  
och övriga  
programpunkter
ÅRETS SEMINARIE- OCH  WORKSHOPPROGRAM bjöd på 
innehåll ur en mängd olika perspektiv. Liksom tidigare var 
ett seminarieråd ansvarigt för programläggningen. Detta år 
lades dessutom till  programpunkter från de olika spåren och 
de seminarier som ingick i ASSITEJ Artistic Gathering. Det 
blev ett i det närmaste överväldigande program som verkligen 
visade på bredden hos branschens alla deltagare och berikades 
ytterligare av den internationella prägeln. Där hölls seminarier, 
workshops, föreställningssamtal, nätverksträffar, mingel mm. 
 

SEMINARIERÅDET BIBU 2022 HAR BESTÅTT AV:  
Kristin	Svensson	Melander, skolscenkonstansvarig, 
Sundsvall 
Marcus	Lilliecrona, regional verksamhetsledare 
Teatercentrum Väst, Göteborg 
Margreth	Elfström, kultursekreterare Täby kommun och 
ordförande för Manegen, Stockholm 
Mervi	Jaako, dramapedagog och samordnare på Ung Scen 
Norr, Luleå 
Petra	Bergström, regional samordnare på KulturCrew Skåne 
och kultursamordnare, Vellinge 
Tanja	Mangalanayagam, projektledare för 
Dialogverksamheten på Skånes Dansteater, Malmö

Seminarium med Kollaborativet 
FOTO: JOHANNES TEGNÉR
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ATT VILJA OCH VÅGA SKAPA SCENKONST FÖR BARN  
OCH UNGA MED KOMPLEXA FUNKTIONSVARIATIONER

Temaspår
FUNKTION

• FUNKTION
• FORSKNING
• SKOLAN SOM SPELPLATS
• YOUNG SWEDSTAGE
• ASSITEJ ARTISTIC GATHERING

TEMASPÅR FUNKTION VAR ETT samarbete 
mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Scen:se 
och bibu. Syftet var att under bibu 2022 
särskilt lyfta perspektiven kring scenkonstens 
inkludering av, och tillgänglighet för, barn och 
unga med olika funktionaliteter. Samt inspirera 
scenkonstinstitutionerna och de fria grupperna 
att skapa anpassade produktioner för denna ofta 
förbisedda publik.

Totalt bjöds fem produktioner in, tre svenska 
och två brittiska, som var anpassade och exklusivt 
skapade för barn och unga med komplexa 
funktionsvariationer.
Dessutom genomfördes 17 seminarier och två 
workshops inom Temaspår Funktions program. 
För att uppnå konstnärliga fullödiga upplevelser 
för målgruppen är det pedagogiska arbetet 
och samverkan med den anpassade skolan helt 
avgörande. Därför erbjöds ett utbildningspaket riktat 
till särskolepedagoger, under ledning av Dr Gill Brigg 
från England. Utbildningen gav verktyg till att arbeta 
med estetiska läroprocesser i undervisningen och 
att förstå vikten av förberedelseprocesser inför ett 
scenkonstbesök.

Flera av de internationella gästerna var 
imponerade av bredden och djupet i programmet 
samt den konstnärliga höjd som presenterades. De 
vittnade om att detta var första gången de deltog i 
en scenkonstfestival för barn och unga där verk för 

personer med olika funktionaliteter fick ta en sådan 
central plats. Perspektiv lyftes inte bara om varför 
utan även hur scenkonsten kan bli mer anpassad 
och tillgänglig för alla barn och unga oavsett 
funktionalitet. Det handlar även om att sprida 
kunskap kring konstnärlig praktik.

VISIONEN ÄR ATT funktionsperspektivet ska vara en 
naturlig inkluderad del av bibu, att inga tematiska 
spår ska behövas. Men mycket arbete kvarstår 
och ännu behöver funktionalitet och tillgänglighet 
få en särskild plats på kommande biennaler. Till 
exempel behöver fler produktioner av och med 
funktionsvarierade scenkonstnärer presenteras. 
Även icke-anpassade produktioner kan behöva 
tillgängliggöras och perspektiven kring tillgänglighet 
bör finns med från början i programläggning, i 
kommunikation och på bibus olika arenor.
En arbetsgrupp är tillsatt för att fortsätta arbetet inför 
bibu 2024.

Temaspår Funktion 2022 möjliggjordes med stöd 
av Kulturrådet och Signatur-Insamlingsstiftelse för 
musikfrämjande. 
/ anna thelin, producent, folkteatern 
gävleborg

eva von hofsten, projektledare, scen:se/
folkteatern gävleborg
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Våra olika spår 
och samarbeten

ÄNTLIGEN FICK VI GENOMFÖRA det temaspår vi 
planerat och arbetat med ända sedan Centrum för 
barnkulturforskning och bibu inledde sitt samarbete 
inför biennalen 2020!

Barn och unga tar del av mängder med kultur, 
både som konsumenter och producenter. Mer exakt 
vad de konsumerar och producerar beror förstås på 
en rad faktorer såsom var i landet de bor, hur gamla 
de är, deras sociala sammanhang och så vidare. Men 
vad barn har möjlighet att konsumera och producera 
har också att göra med vilka vuxna de råkar ha i 
sin närhet, på politiken och på samtidsideal. Just 
maktperspektivet och barnkulturens förutsättningar 
är något som genomsyrar både utbildning och 
forskning om barnkultur. Många forskare är 
intresserade av hur förutsättningarna indirekt och 
direkt tar sig uttryck både i barnkulturen och i 
kulturpolitiken. Men många forskare har också 
intresse för hur barn själva förhåller sig till kultur. 
Genom att öka insikterna i hur barn och unga 
upplever, använder och berättar om kultur kan vi 
både stärka barnkulturen och öka förståelsen för 
barn och unga. Att lyssna och ge plats åt de ungas 
egna berättelser om sina liv är ett sätt att stärka deras 
makt och position i samhället. 

Makt, förutsättningar och ungas perspektiv på 
kultur var också genomgående teman i de seminarier 
som Centrum för barnkulturforskning arrangerade 
på biennalen 2022. Fem seminarier arrangerades 

inom spåret och de flesta var välbesökta. Det var 
väldigt roligt att se forskningsperspektivet ta sådan 
stor plats och att få ge så många exempel på hur 
barn själva upplever, tolkar och erfar den kultur de 
tar del av. Det är en kunskap som bättre borde tas 
tillvara inom både politik och praktik. Men också 
seminarierna som problematiserade och vidgade 
perspektiven på kulturpolitik, om hur kultur och 
forskning kan samverka för barns rättigheter och om 
scenkonst och migration blev lyckade och kändes 
högaktuella. 

Vi på Centrum för barnkulturforskning känner oss 
väldigt nöjda med forskningsspåret, alla möten det 
möjliggjorde och samarbetet med bibu. Vi ser också 
fram emot att ytterligare utveckla samarbetet och 
forskningsperspektivet framöver. Det finns helt enkelt 
mycket att fortsätta samtala kring vilket är spännande 
och roligt! 
/ moa wester, administrativ studierektor, 
centrum för barnkulturforskning

FORSKNING OM BARNKULTUR STÄRKER BARNS STATUS

Temaspår
FORSKNING
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SKOLAN SOM 
SPELPLATS

Teatercentrum

och gav exempel på hur varje föreställning blir unik i 
sitt möte med publiken.

EFTER VARJE FÖRESTÄLLNING var bibu-deltagarna 
inbjudna till ett samtal där teatrarna delade med 
sig av sina val och strategier kring just den aktuella 
föreställningens spelplats i skolan eller förskolan. Det 
diskuterades tilltal och tilltro till den unga publiken, 
lyhördhet för och samspel med stämningen i en 
barngrupp och det delades ömsesidigt erfarenheter 
mellan teatrarna och bibu-deltagarna om att 
gestalta svåra frågor och skrämmande scener i 
scenkonst för barn och unga. 

I programmet ingick också ett seminarium, 
Teatern tar plats, där medverkande från teatrarna 
och representanter från skolan samtalade 
tillsammans om arbetsmiljö och konstnärlig kvalitet 
i mötet mellan teater och skola. Samtalet bjöd på 
många givande inblickar i skilda förutsättningar för 
att möjliggöra en plats för teater i skolan. Från båda 
håll kom exempel på praktiska överraskningar men 
också gemensamma erfarenheter av vilken avgörande 
betydelse det kan ha för en barngrupp eller enskilda 
elever att teatern får ta plats i skolan och förskolan.
/ lena gustafsson, teatercentrum

SKOLAN SOM SPELPLATS genomfördes av 
Teatercentrum i samarbete med bibu, skolor 
och förskolor i Helsingborg och medlemmar i 
Teatercentrum. Det är i sin vardagsmiljö som de 
allra flesta barn- och ungdomar upplever teater, på 
platser där de själva är på hemmaplan och teatern är 
gäst.  För många av Teatercentrums medlemmar, ett 
hundratal fria professionella teatrar runt om i landet, 
är skolan en av de viktigaste spelplatserna för mötet 
med den unga publiken.

Syftet med Skolan som spelplats var att lyfta fram 
de val, strategier och problem eller möjligheter som 
det innebär att ha skolan som spelplats.

Till årets föreställningsprogram lottade 
Teatercentrum fram fyra produktioner av 
medlemmar i Teatercentrum som alla turnerat till 
skolor och förskolor under de senaste åren. Viktigt 
för temat var också att produktionerna kunde 
framföras i den miljö de varit avsedda för, på skolor i 
Helsingborg samt utomhus i Stadsparken, med barn 
och ungdomar på plats i publiken, tillsammans med 
bibu-deltagare. 

Varje produktion spelades två gånger på varje 
spelplats. Intresset var stort såväl från publiken från 
skolan och förskolan, som bibu-publiken. Energin 
och engagemanget från den unga publiken var tydligt 
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YOUNG  
SWEDSTAGE

ASSITEJ Sverige
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SWEDSTAGE ARRANGERADES första 
gången 2012 som en del i arbetet med att 
marknadsföra svensk scenkonst utomlands 
och har sedan dess arrangerats vartannat 
år. ASSITEJ Sverige och Scensverige, 
som tillsammans arrangerat Swedstage, 
insåg att det fanns ett ”hål att fylla” 
bredvid de redan existerande festivalerna 
Scenkonstbiennalen och bibu, som delvis 
har ett annat syfte.

Swedstage tillgängliggör det bästa 
av svensk scenkonst för internationella 
arrangörer och under årens lopp har 
showcaset kommit att bli Sveriges främsta 
mötesplats mellan svenska producenter 
och utländska festivalarrangörer och 
gästspelsproducenter.
I samband med bibu 2022 och ASSITEJ 
Artistic Gathering utvecklade vi konceptet 
genom att arrangera Young Swedstage. 
Målsättningen har, liksom tidigare, varit 
att ge fler svenska produktioner och 
producenter möjlighet att hitta vägar till 
internationella scener och festivaler.

Föreställningsurvalet till Young 
Swedstage gjordes gemensamt av 
ASSITEJ Sverige och bibu genom 

verksamhetsledarna Niclas Malmcrona 
(ASSITEJ Sverige) och Niklas Borefors 
(bibu). Till hjälp med urvalet har Karin 
Helander och Mario Castro Sepulveda 
fungerat som konstnärliga rådgivare.

DE PRODUCENTER OCH produktioner 
som presenterades inom ramen för Young 
Swedstage var:
•  Bobbi Lo Production Do as I say
•  Regionteater Väst Häxor
•  Big Wind Into the roots
•  Johansson pelargoner och dans Koreografin
•  Claire Parsons Co Lilla Svansjön
•  Kompani Giraff  Moln
•  Ola Stinnerbom Production Saajva – the 

other world
•  Dockteatern Tittut  Snö

Do as I say, Moln och Snö ingick i såväl 
Young Swedstage som bibu urval genom 
svenska juryns val.

Genom att arrangera Young Swedstage 
på bibu skapade vi fler möjligheter till 
utbyte, reflektion och samtal mellan våra 
utländska gäster och svenska utövare. 
Förutom att erbjuda utländska besökare 

möjligheten att se fler svenska produktioner 
än de juryvalda, var det också viktigt 
att fördjupa relationer och nätverk, att 
arbeta med kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte. Detta bidrog Young 
Swedstage till.

Tanken att arrangera Young Swedstage 
gemensamt mellan bibu och ASSITEJ 
Sverige på bibu var också att skapa 
mervärde genom samnyttjande av teknik, 
logistik och lokaler vilket fungerade som 
tänkt och planerat. Plattformen bibu 
gav Young Swedstage en synlighet som 
hade varit svår (eller mer kostsam) att 
uppnå på annat sätt samtidigt som bibus 
internationella betydelse stärktes.
/ niclas malmcrona, assitej sverige

Vara 
Skuggteaten 
FOTO: ELIN BERGE

Häxor 
Regionteater Väst
FOTO: HÅKAN LARSSON
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ASSITEJ ARTISTIC GATHERING (AAG) är ett 
stort internationellt möte som genomförs varje 
år mellan ASSITEJ:s världskongresser och som 
arrangeras på uppdrag av Internationella ASSITEJ. 

Målsättning med ett AAG är att skapa ett forum 
för konstnärliga diskussioner och att vara en 
internationell mötesplats för scenkonstnärer. Stor 
vikt läggs vid värdorganisationens förankring lokalt 
och regionalt för att göra AAG till en dörröppnare 
för möten mellan lokala, regionala och nationella 
scenkonstnärer och de internationella besökarna. 

Valet av värd görs på ASSITEJs kongresser vid 
en omröstning bland närvarande delegater om 
var Artistic Gathering ska förläggas. På ASSITEJs 
världskongress i Tokyo i maj 2020 valdes bibu till 
värd för arrangemanget 2022.

bibu och ASSITEJ Artistic Gathering 2022 
kom att bli den första och största internationella 
scenkonstfestivalen efter pandemin. Förberedelserna 
kantades av osäkerhet om pandemins utveckling och 
så sent som i februari 2022 fanns en osäkerhet om de 
internationella produktionerna skulle kunna komma 
överhuvudtaget. När så reserestriktionerna till och 
från Sverige släpptes den 31 mars försvann också den 
sista osäkerheten vilket möjliggjorde deltagande från 
hela världen.

ATT ARRANGERA EN STOR festival med 
internationellt deltagande är alltid utmanande. Som 
festivalarrangör har vi ibland upplevt att inbjudna 
fått sina visumansökningar avslagna, men i år var 

ASSITEJ ARTISTIC GATHERING

NEXT GENERATION residensprogram är initierat 
av Internationella ASSITEJ och syftar till att stödja 
konstnärligt och kulturellt utbyte och samarbete 
mellan internationella utövare under 36 år som är 
intresserade av att arbeta med scenkonst för barn och 
unga.

Som värd för ASSITEJ Artistic Gathering 
förbinder sig arrangören att arrangera ett Next 
generationresidens och till bibu 2022 bjöd vi in 15 
skådespelare, regissörer, scenografer och producenter 
från hela världen. Urvalet av deltagare gjordes av 
internationella ASSITEJ, men upplägg och innehåll 
utformades av bibu i samarbete med ASSITEJ 
Sverige.

För 2022 års Next Generation-program valde vi 
”placemaking” som tema. Placemaking är en metod 
för platsutveckling. Metoden används både för att 
på lång sikt utveckla en plats och för att på kort tid 
göra direkta förändringar på plats. Placemaking 
grundas helt på att använda lokala, mänskliga behov 

och erfarenheter för att utveckla en offentlig plats 
för att stärka lokala relationer och social hållbarhet. 
I residenset kunde vi undersöka vad detta innebar 
och hur detta kunde relateras till vårt arbete med 
scenkonst för barn och unga.

I residenset fanns deltagare från Colombia, 
Filippinerna, Bangladesh, Israel, Kuba, Tyskland, 
Storbritannien, Brasilien, Kanada, Uganda, Tyskland, 
Ryssland, Mozambique, Danmark och Sverige.

Residenset leddes av Vivian Doumpa, 
stadsplanerare och geograf  från Grekland, men med 
erfarenhet av att tidigare ha arbetat i Helsingborg. 
Som konstnärligt ”öga”  medverkade Bengt 
Andersson, regissör och tidigare konstnärlig ledare för 
Riksteatern Unga. ASSITEJ Sverige svarade för det 
praktiska arrangörskapet.

de många fler och på ett sätt som påverkade hela 
arrangemanget. Vi ser ett mönster i att de som 
får sina visumansökningar avslagna kommer från 
framför allt Mellanöstern och Afrika. Vi menar 
att detta är ett problem som påverkar svenskt 
internationellt kulturutbyte och samarbete.

Sammantaget blev bibu och ASSITEJ Artistic 
Gathering 2022 en stor framgång. Som arrangör 
ville vi presentera både Helsingborg som en viktig 
kulturstad samt Sverige som ett scenkonstland på 
högsta internationella nivå. Genom att presentera 
svenska och internationella produktioner i alla 
genrer visade vi att scenkonst för barn och unga 
är gränsöverskridande och i framkant av den 
konstnärliga utvecklingen. 

Next Generation
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Workshop med elever
Jungle Theatre Company
FOTO: SUSANNE BARREGREN
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Gatherings deltagare på plats i Helsingborg från 
personer i olika delar av världen.
Kvällen inleddes med ett liveframträdande – ett 
smakprov från Ola Stinnerboms dansverk SAAJVA 
– the other world. En brasskvintett från Helsingborgs 
Symfoniorkester framförde även två verk: Dance 
Suite av Leonard Bernstein samt Fanfare ur ”La Péri” 
av Paul Dukas arr. Wayne Barrington. Dessutom 
återkom en extra hälsning från det hårt arbetande 
projektteamet genom filmade inslag med en av 
bibus medarbetare som cyklandes över hela 
staden frenetiskt försökte hitta det bortkomna 
invigningsbandet, bandet som skulle klippas av 
kulturministern. I sista minuten räddades situationen 
av: Barnen!!  Ett tjugotal barn kom in live med ett 

FÖRUTOM UTVALDA produktioner och 
produktioner som ingick i våra olika spår gavs 
biennaldeltagarna chans att ta del av en regional, en 
lokal och en produktion från ett av våra nordligare 
län: Time Loops med Skånes dansteater, Tigern i magen 
med Helsingborgs stadsteater samt Hästborttagningen 
med Estrad Norr. 

INVIGNINGEN – Under invigningsanförandet 
påtalade bibus ordförande Måns Lagerlöf  även 
det olyckliga med att ett trettiotal tänkta gäster och 
medverkande inte kunde närvara med anledning 
av väldigt sent nekade visumansökningar. Ett 
faktum som blev extra starkt när det sen visades 
inspelade hälsningar till bibus och ASSITEJ Artistic 
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återfunnet invigningsband och kulturministern kunde 
klippa och förklara bibu och ASSITEJ Artistic 
Gathering 2022 för invigt!

BIENNALFESTEN – Avslutningsfesten hölls på 
lördagen på The Tivoli. När dörrarna öppnades 
möttes besökarna till allas förtjusning av musik 
som valts av två DJ:s från Helsingborgs stadsteaters 
ensemble, Cecilia Borssén och Nils Dernevik – en 
uppskattad repris från bibus avslutningsfest 2018.
bibus VD Niklas Borefors tackade alla som gjort 
årets upplaga av bibu och ASSITEJ Artistic 
Gathering möjlig att genomföra och delade ut 
diplom till samtliga produktioner som valts av 
antingen den svenska juryn eller den internationella 

urvalskommittén. Under festen delades det ut två priser: 
Danspriset 2022 från Samarbetsrådet för regional 
dansutveckling där pristagare blev Dans i Blekinge samt 
Prix d´ASSITEJ 2022:s hederspris Scenkonst för barn 
och unga där pristagaren blev Barnteaterakademin. 
Barnkultur i Sverige (BAS) annonserade slutligen att 
ett kulturpris har instiftats och kommer delas ut till 
förtjänstfull person eller verksamhet på bibu 2024.

Förutom DJ-duon från stadsteatern bjöds även på 
livebandet Tummel från Malmö och Tivolis egna DJ. 
Dansgolvet kokade av glädje till den underbart dansanta 
musiken, inspirerad från klezmer och annan östeuropeisk 
folkmusik, rock och arabisk musik. Som pricken över i:et 
fanns det ett photo booth där alla som ville kunde ta foton 
att ta med som ett minne från festivalen och festen.
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Time Loops
Skånes dansteater
FOTO: JACOB STAGE

Hästborttagningen
Estrad Norr
FOTO: SANDRA LEE PETTERSSON

Övriga produktioner  
och arrangemang
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INFÖR BIBU 2022 FANNS önskemålet att undersöka 
hur bibu skulle kunna utöka sin digitala närvaro 
genom olika satsningar. Syftet med detta var att öka 
medvetenheten om bibu som plattform för scenkonst 
riktad mot barn och unga, öka tillgängligheten och 
kunna interagera med intressenter löpande inför, 
under och efter den fysiska festivalen. Vi ville också 
dra nytta av de digitala verktyg som tagit större plats 
under pandemiåren.

Bland de verktyg som togs fram och arbetades 
vidare på inkluderades 

•  En digital festival 
•  Utökad närvaro på sociala medier  (se avsnitt 

under Press och sociala medier)
•  Livestreaming via facebook 

DIGITAL FESTIVAL

Förutsättningar:
•   Skapa en portal exklusiv för deltagare med pass
•   Skapa möjlighet för deltagare att köpa access 

utan festivalpass
•  Insamling och kurering av material
•  Möjlighet att utveckla tillgänglighetsaspekten

En digital portal – bibu2022.assitejonline.org – kunde 
skapas inom ramen för det tillfälliga internationella 
samarbetet med ASSITEJ International, som redan 
hade ett verktyg upparbetat för onlinefestivaler, och 

som kunde svara mot de listade förutsättningarna.
Samtliga deltagare med pass erbjöds gratis 

inloggning, oavsett passtyp. Information om digitalt 
pass spreds i nyhetsbrev och sociala medier både 
nationellt och internationellt.

Intäkterna från de digitala passen tillkom 
Internationella ASSITEJ som låg bakom 
framtagandet av den digitala plattformen, för att 
täcka produktionskostnader. Ett eventuellt överskott 
skulle delas med bibu.

Bland materialet återfanns större delen av 
seminarieprogrammet för Artistic Gathering, 
inklusive nätverksträffar. Bland bibus innehåll 
fanns 6 föredrag inom Temaspår Forskning, ett 
konstnärligt/forskningssamtal med Suzanne Osten, 
samt paneldebatt om scenkonstens förhållande 
till skolan – Giftas III. Allt material spelades in 
av ett team från ASSITEJ International, samt av 
Hippmedia. Materialet gjordes tillgängligt inom 
2 dygn efter att det ägt rum, och hela portalen låg 
tillgänglig från festivalstart till och med 5 juni.

En internationell produktion representerade 
föreställningarna  – Beyond Sensation från Taiwan. 
Avsaknaden av fler produktioner berodde på 
upphovsrätter samt tekniska förutsättningar att dela 
redan offentliga länkar inom en stängd portal.

Digitala bibu
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BIBU PLAY
bibu play togs fram som en kanal för livestreaming, med interaktion i 
kommentarsfälten. Av ursprungliga 3 planerade sändningar genomfördes 2. Den 
första sändningen var en presentation av det konstnärliga innehållet och de juryvalda 
produktionerna, den andra fokuserade på samarbeten och seminarieinnehåll.

Sändningarna utfördes av Hippmedia och möjliggjorde medverkande via zoom, 
samt att kunna följa sändningen via Facebook.
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ASSITEJ INTERNATIONAL bidrog  i möjliggörandet 
av den digitala tillgängligheten under ASSITEJ Artistic 
Gathering och bibu, med bland annat stöd från EU och 
genom arbetsledning av Chris Blois-Brooke och följande team:

FRILANSARE
Melissa Hekkers (Cyprus) – Freelance Journalist-in-Residence 
& Editor
Nishna Mehta (India) – Freelance Project Co-ordinator
Ryan Bruton (USA) – Freelance Production Assistant

VOLONTÄRER
Eleanor Potter (United Kingdom) – Placement Student from 
The Royal Central School of  Speech & Drama
Ailbhe Noonan (Ireland) – Strategic Invitee/Journalist

NAF TEAM
Nicci Spalding (South Africa) – Technical Director, NAF
Daniel Bailey (South Africa) – Web Developer, DevLabs
Akhona Daweti (South Africa) – Box Office Manager, NAF
Ryan Bruton (USA) – Production Manager, NAF
Abby Thatcher (South Africa) – Meeting Controller, NAF
Benjamin Mills (South Africa) – Meeting Controller, NAF
Andiswa Kene (South Africa) – Customer Services Assistant, 
NAF

Biennalen besöktes också av ett journalistteam från ASSITEJ 
International som försåg den internationella publiken i 
Sverige och yrkesutövare som följde eventet på distans, med 
dagliga artiklar och uppdateringar.



bibu och ASSITEJ  
Artistic Gathering  
2022 i siffror

bibu och ASSITEJ Artistic Gathering innebar 
följande ur representationshänsyn, gällande 
de 15 juryvalda svenska produktionerna: 
(Flera matchar mer än ett kriterium)
•  Genre: 13 dans, 4 musikdramatik, 17 teater,
 1 cirkus, 3 dockteater och 6 övriga
•    Åldersmålgrupp: 7 förskola, 10 lågstadiet,  

12 mellanstadiet, 5 högstadiet, 4 gymnasiet 
• 9 institution (svenska juryvalda)
• 6 fri grupp (svenska juryvalda)

Gällande de 6 utvalda internationella 
produktionerna:
• Genre :1 dockteater, 1 musikdramatik, 4 dans,  

1 teater
• Åldersmålgrupp: 3 förskola, 2 lågstadiet, 4 

melllanstadiet, 2 högstadiet, 2 gymnasiet

FÖRSÄLJNING  
OCH UNIKA BESÖK
Antal biennalpass uppgick till 1294 samt 14 037 
unika besök på̊ produktioner, seminarier och andra 
programpunkter varav 185 besökare (vuxna och 
barn) från allmänheten. 

BARN OCH UNGA
1074 barn och unga från förskola, skola, gymnasium 
deltog i publiken och var från Helsingborg med 
omnejd

HOTELLNÄTTER 
bibu och ASSITEJ Artistic Gathering beräknas ha 
genererat ca 3 900 hotellnätter och samarbetet med 
stadens hotell och vandrarhem var gott. Beräkningen 
är på att genomsnittsdeltagaren stannade ungefär 
3 dagar och majoriteten bodde på hotell under sin 
vistelse i Helsingborg.

INTERNATIONELLA DELTAGARE
bibu och ASSITEJ Artistic Gathering hade förutom 
besökare från hela Sverige även besökare från 57 
olika länder. Dessa besökare kom från Australien, 

Bangladesh, Belgien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, 
Colombia, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, 
Filippinerna, Finland, Frankrike, Indien, Iran, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, 
Kroatien, Kuba, Lettland, Lichtenstein, Litauen, 
Mozambique, Namibia, Nederländerna, Nigeria, 
Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Rwanda, Ryssland, 
Senegal, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, 
Taiwan, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Turkiet, 
Tyskland, Uganda, Ukraina, USA och Österrike.

Med ekonomiskt stöd av Svenska institutet och 
Konstnärsnämnden bjöd ASSITEJ Sverige in en 
grupp av internationella gäster. Totalt hade årets 
biennal 354 internationella gäster. 

´

Sex dagar, 1383 deltagare varav 354 kom från länder utanför Sverige, 38 
scenkonstuppsättningar, 132 föreställningstillfällen, 129 seminarier, workshops och övriga 
programpunkter såsom invigningsceremoni, mingel, biennalfest etc. 
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Saajva - the other world 
Stinnerbom production
FOTO: HÅKAN LARSSON
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OM PRODUKTIONERNA:
Överlag fick bibu mycket beröm för det stora 
och varierade utbudet av produktioner. De 
olika temaspåren var också uppskattade, särskilt 
Temaspår Funktion som beskrevs som viktigt 
och som en ögonöppnare. Uppskattat var också 
att Internationella ASSITEJ förlagt sitt Artistic 
Gathering under bibu-dagarna med många 
intressanta möten och konstnärliga diskussioner med 
människor från övriga världen. 

” Bra med internationella produktioner och 
ASSITEJ på plats. Det lyfte verkligen hela bibu. 
Urvalet kändes som ett sammanhållet kuraterat 
innehåll snarare än bara ”det bästa som gjorts”. 
Jag gillade att jag kunde se tematiska trådar genom 
produktioner och seminarier, men också prov på 
väldigt många olika tillvägagångssätt och uttryck.”

” Underbart med både många internationella och 
nationella produktioner.”

” Hög konstnärlig kvalitet rakt igenom på 
scenproduktionerna”

”Otroligt bra urval”

” Många fantastiska produktioner och bra 
temaspår.”

” Urvalet av produktioner var helt fantastiskt! Ett av 
de bästa bibu jag varit på ur den aspekten.”

”Många fina produktioner. Särskilt funkis-spåret.”

Det fanns också de som hade tankar om urvalet vad 
gällde geografisk spridning och fördelningen mellan 
institutioner och fria grupper. 

” I år hade en teater tre (väldigt bra) produktioner, 
och även om de var väldigt bra så hade det varit 
intressant att istället se något från en annan 
teater.”

”  ... hade gärna velat höra mer om hur juryn tänkt. 
Det fanns tydligt röda trådar men jag upplevde 
mkt som snällt. Önskar scenkonst för barn mer on 
the edge, mer spridning mellan institutioner och 
fria aktörer.”

Sammanställning 
deltagarenkäter

ÅLDER, SVARANDE DELTAGARE
under 26  1,9 %
26-35  14,9 %
36-45   24,8 %
46-55  34,2 %
56-67  21,7 % 
67 och äldre 2,5 % 

• 31,1% var förstagångsbesökare
• 64,2% Info om bibu via kolleger/arb.plats
• 43,8% Info om bibu via Sociala medier/

Hemsida/Nyhetsbrev

VÅRA SVARANDE DELTAGARE 
KOM FRÅN
Stockholm                               34,4 %
Övriga Sverige                        22,3 %   
Västra Götalandsregionen      19,0 %  
Skåne                                      16,5 %   
Södra Sverige utom Skåne       7,6 %  

• 84 % reste till Helsingborg med tåg
• 86,9 % bodde på hotell, vandrarhem eller 

airbnb i staden

GENOMSNITTSBETYG I 
ENKÄTSVAREN SKALA 1-5

Evenemanget som helhet    7,9  
(Skala 1-10) 
Seminarier och Workshops   3,9 
Lokaler     4,2 
Tillgänglighet   3,7 
Personal     4,1 
Kostnad för biennalpass  3,1 
Info inför besöket    3,7
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” Saknade ¨punken¨ i programmering. Och - VAR 
var cirkusen? En konstform som verkligen bubblar. 
Jag läste mig till en cirkusproduktion?”

OM SEMINARIER & WORKSHOPS:
Det digra seminarie-programmet under bibu fick 
både ris och ros från deltagarna. Flera tycker att det 
var för omfattande och kunde ha samordnats så flera 
seminarier med liknande tema kunde slagits ihop till 
ett. Påfallande var också att flera röster önskar sig fler 
workshops.  

” Bra med blandning av samtalsformer/workshops 
- runda-bords-samtal, föreläsningar, panelsamtal, 
workshops etc. 

” Även den workshop jag deltog i var bra. Hade gärna 
sett fler praktiska workshops i programmet.”

”Seminarieprogrammet är för stort och utspritt.”

” Större seminarier med fler paneldeltagare. Saknade 
diskussionen och polemiken mellan medverkande. 
Allt för mycket samsyn och för svaga ämnen.”

” De seminarier jag besökte upplevde jag som mer 
ojämna i kvalité och relevans. Det var inte alltid som 
programbeskrivningen höll vad den lovade.”

OM BILJETTSYSTEMET:
De allra flesta hyllar biljettsystemet med sitt 
personliga program uppdaterat direkt ” i fickan” och 
att det var så enkelt att boka till/om produktioner 
direkt i mobilen.

”Appen och biljetten! Smart lösning.”

” Bra med app/hemsida med programmet så att man 
lätt kunde hitta rätt.”

” Jättebra att det var så enkelt att avboka och boka om 
förställningar i sin festivalbiljett! ”

” Smidigt med att kunna boka av och på biljetter under 
tiden och skönt att slippa pappersbiljetterna!”

Många hade förslag på hur det går att göra 
biljettsystemet ännu bättre. T ex önskades det mer 
info om produktionerna länkat direkt till biljetten. 

Upphovsmän, medverkande, producerande teater 
etc. 

Det uppskattades också att systemet inte tillät att man 
dubbelbokade vare sig tid eller föreställning. Det som 
ansågs mer krångligt var att inte hela programmet 
släpptes samtidigt. De som bokade tidigt missade i 
flera fall att boka in intressanta programpunkter som 
dök upp efter att biennalbokningen öppnat. 

” Utveckla trippus! info om föreställningen bör finns 
länkat. Få sin personliga QR-kod på biennalpasset 
så man slipper fippla med mobilen. Också stor risk 
att det ringer under föreställning då folk glömmer att 
stänga av efter biljettscanning.”

OM FESTEN & BAREN:
”FANTASTISK fest”

” Avslutningsfesten var så rolig med musik som en inte 
kunde vara stilla till.”

OM MÖTESPLATSEN:
 
” Varm stämning bra innehåll och en bra mötesplats, 
ypperligt!!”

” Att äntligen få möta människor bakom teatrar 
produktioner mm.”

” Dunkers som mötesplats. Så inbjudande, trivsam 
och kreativ plats.”

” Radisson Blue var inte alls fungerande 
som mötesplats/bar. Dåligt förberedda och 
nonchalanta inför sin uppgift.”

” Möten! Möten med scenkonst. Möten med 
forskare. Möten med kollegor och de samtal och 
diskussioner som kom upp.

OM STADEN
” Hbg är en perfekt stor stad för det är gångavstånd 
till det mesta. Valde dock bort några grejer pga 
avståndet. Fint att det syns att det är festival i 
stan.” 

”Helsingborg fungerade bra som värdstad”
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Enkäten skickades ut till 922 deltagare och vi fick svar från 162 vilket ger en svarsfrekvens 
på 18%. De 162 deltagarnas svar redovisas nedan.
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OM SYNLIGHET OCH AVSTÅND 
” Arenan är rätt tråkig som plats och ligger lite off 
även om jag som är från glesbygden tycker det är 
nära. Förstår också att den behövs med det stora 
utbud som ges.”

” Om det går att räkna in tid för transport mellan 
spelplatserna, ibland gick det inte att få ihop 
schemat pga tidsbrist.”

”Bra med ett festivalscenter på Dunkers.”

” Spelplatser utspridda över stan. Endera tydlig 
info om tid det tar att förflytta sig. Bättre Info om 
bussar. Önskvärt busskort på sitt biennalpass! ”

OM PERSONALEN
” Trevlig och hjälpsam personal som försökte lösa 
allt även om de inte alltid hade rätt/samma 
information att förmedla.”

” Alla som jobbat på plats har varit så trevliga, 
hjälpsamma och roliga!”

”Duktig teknisk personal.”

”Kanonbra tekniker!”

”Personalen var proffsiga, finkänsliga och trevliga.”

” Kommunikationen. Publikvärdarna var svåra 
att hitta och ibland osynliga och ointresserade 
om man ville hitta dem för att skriva upp sig på 
väntelista. Det kunde också vara mer hänvisning 
till lokaler som låg i skymundan i form av skyltar 
eller personer som visar rätt.”

”Utbilda volontärerna bättre. De verkade ha väldigt 
lite koll, och det är ju inte deras fel.”

OM HELHETEN
” Organiseringen och stämningen! Välkomnande 
och fint program! ”

” Naturligtvis att scenkonst för barn och unga lyfts, 
och att det är en viktig mötesplats för alla oss som 
arbetar med den.”

”Uppskattar sammanhanget, samtalen och utbytet.”

” Inspirerande mötesplats med fokus på barn och 
unga. Viktigt att barnkulturen får synas!” 

” Utbudet och dess variation möjligheten att hyra 
cykel, avslutningsfesten, miljöfokuset.”

”Stor bredd och mastigt program.”

” Det fanns väldigt mycket att välja på och det fanns 
alltid plats på allting, även när man fick köa.”

”Mer dans nästa gång!”

” Trevligt och spännande att möta folk från (nästan) 
hela världen.”

” Riktigt fina fst, FANTASTISK fest och alla 
möjligheter att nätverka, inspireras och reflektera 
genom fst och seminarier.”

” Utbudet av förställningar, blandningen av det 
internationella och svenska, juryurval och andra 
produktioner.”

” Att en del produktioner låg så långt bort att de 
valdes bort.”

” ... De viktigaste rösterna och seminariet, det där 
ungdomar från nordiska/baltiska länder berättade, 
reflekterade, analyserade, kring deras upplevelser 
kring de fst de sett, hade ni lagt på Tryckeriet? Det 
låg för långt bort!”

OM ORGANISATION OCH INFO
” Bra information om Helsingborg inför ankomst, 
både om väder och matställen.” 

”Bokningsappen funkade jättebra!!

”Välorganiserat välkomnande.”

”Fint och bra ordnat och bra lokaler.”

”Bra jobbat.”

” Det tryckta materialet kunde ha haft en bättre 
karta, hade underlättat för oss utomstående. 
Streckkoden borde ha varit på namnskylten så 
att man inte behövde ta fram appen för att visa 
streckkoden. Det var ju samma streckkod även om 
man bytt föreställning. Det digitala fungerade inte 
alltid, synd för funktionärerna, det blev stressigt. 
I biblioteket fungerade inte kösystemet så bra, lite 
kaotiskt och förseningar.”

” Bättre möjligheter att kunna se avstånd mellan de 
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olika lokalerna redan när man bokar sitt pass för 
oss som inte är välbekanta med Helsingborg.”

” Kommunikationen från Bibus sida måste fungera 
bättre och lokaler måste vara anpassade för 
innehåll. Hellre färre aktiviteter så fler kan mötas.”

” Logistiken och informationen behöver förbättras. 
Produktioner behöver starta i tid och info kring 
avstånd mellan spelplatser så att man hinner till 
och kan planera sina programpunkter. Appen/
det personliga programmet hade gärna kunnat 
innehålla mer information om programpunkterna, 
åtminstone vilken grupp/institution som har 
producerat verket. Det borde också finnas 
information om medverkande tillgänglig. 
Värdar och volontärer behöver kunna svara på 
grundläggande frågor, som hur man tar sig mellan 
olika platser.”

” Programmet o spelplatser klar när biljettbokningen 
öppnas. Svårt nå ut med info om många separata 
mejl med rättningar.”

” Otroligt välorganiserat, fint med bibubaren, den 
helt fantastiska stämningen och produktioner 
i världsklass. Bredden i programmet var 
superfin. Så proffsigt arrangerat. Blandningen 
av barn, studenter, ”gamla rävar” i publiken var 
uppskattad.”

” Info, program, samtal, produktioner, organisation. 
Riktigt bra!”

INTERNATIONELLA DELTAGARE

Enkäten skickades ut till ca 300 
internationella deltagare och vi fick 59 
svar, en svarsfrekvens på 20%. Dessa 59 
deltagarnas svar redovisas nedan.

ÅLDER, SVARANDE DELTAGARE
under 26  15,3%  
26-35  15,3 % 
36-45  30,0% 
46-55  15,3% 
55-67  13,6 % 
67-   1,7%

• 48 pers 81,4% var förstagångsbesökare  
•  36 pers 61.0% fick info om Bibu via 

kollerger/arb.plats 
•    16 pers 27,1% fick info om Bibu via sociala 

medier/hemsida/nyhetsbrev 

VÅRA SVARANDE DELTAGARE 
KOM FRÅN 
Europa    72,4% 
Afrika               10,3% 
Asien     10,3 % 
Oceanien      3,4 % 
Nordamerika     3,4%

• 57,6% reste med tåg  
• 95 % bodde på hotell, vandrarhem eller 
Airbnb

GENOMSNITTSBETYG I 
ENKÄTSVAREN SKALA 1-5
Evenemanget som helhet (skala 1-10 )  8,2  
Seminarier och Workshops   4,2 
Lokaler     4,5 
Tillgänglighet   3,9 
Personal    4,2 
Kostnad för biennalpass   3,3  
Info inför besöket    3,8 
Info på plats    4,0 
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INTERNATIONELLA RÖSTER 
 På frågan vad som var riktigt bra med bibu låter 
vi två internationella deltagares enkätsvar illustrera 
vad många uttryckte. 

” It was amazing to meet other artists with a passion 
for children’s theatre from all over the world, to 
see their work and socialize. I loved the night 
appreciating the indigenous groups, learning parts 
of  their culture and feeling part of  such a big & 
wonderful community. I also felt this about the 
party on the last night- being able to mingle and 
appreciate others work and celebrate together.”

” The quality of  the shows I saw as well as the 
quality of  the events and conversations was 
excellent throughout. The final party was brilliant 
- beautiful venue and excellent music. A real 
celebration to end off a fantastic week. Wonderful 
that you were able to get the Swedish Minister 
of  Culture to open the event. The app worked 
very well, and once I had worked out the ticket 
system, that worked well too... I was concerned 
that I hadn’t been able to book tickets for the 
things I wanted to see beforehand but I was able 
to access most of  what I had hoped to see through 
the waiting lists. The city of  Helsingborg is very 
beautiful, and the main venues were largely within 
easy walking distance.”

Temaspåren var också mycket uppskattade bland de 
internationella gästerna. 
Och vikten av att mötas, knyta kontakter, inspireras 
av produktioner och seminarier är det som alla 
framhåller. 

Flera nämnde också att biljettsystemet på webben 
var bra, möjligheten att boka programpunkter 
spontant under festivalen. 

På frågan vad som kan förbättras till 
nästa biennal nämns det omfattande 
seminarieprogrammet.  För många programpunkter 
samtidigt och därmed ibland få deltagare. 

” Continue with the great program! Especially 
interesting and high-quality seminars. Although 
there was maybe 10 seminars too many - too many 
overlaps and ”fear of  missing out” and some of  the 
seminars were left empty or almost empty..

 
Överlag uppskattades spelplatserna men avståndet 
till Arenan och framförallt Tryckeriet blev ett 
logistiskt problem. Man upplevde inte att man hade 
tid att förflytta sig mellan programpunkterna.  

BILD

INTERNATIONELLA DELTAGARE
Tack vare samarbetet med ASSITEJ International 
fick årets bibu betydligt fler internationella 
deltagare. 
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Liksom tidigare biennaler uppmärksammades bibu i massmedia; internationellt, nationellt, 
regionalt och lokalt i såväl dagstidningar och tidskrifter såsom på webben och sociala medier.
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Press och  
sociala medier
SOCIALA MEDIER 
BIBUTEAMET FOKUSERADE PÅ ökad närvaro 
på Facebook och Instagram, där större delen av 
bibus målgrupp är regelbundna användare. Målet 
var förutom att öka antalet följare, att bredda 
representationen även utanför de geografiska 
gränserna, öka interaktiviteten (delningar) 
samt arbeta med riktade annonser, med syfte 
att öka medvetenheten om bibu i stort. En 
innehållskalender skapades som ett planeringsverktyg 
för att kunna informera löpande om bibus 
verksamhet, delge viktiga nyheter inför festivalen, 
sprida samarbeten och viktiga händelser i branschen, 
samt delge övriga nyheter i omvärlden och lyfta 
frågor som ligger bibu nära.
Vi kan konstatera att vårt arbete med att aktivera 
och utveckla de sociala kanalerna har gett ett positivt 
utfall då siffrorna har ökat på samtliga ställen. Årets 
plus redovisas inom parentes.

INSTAGRAM:
1499 följare (+275)

FACEBOOK: 
1934 gillar (+295)
2284 följer (+364)

134 incheckningar (+ 95) 

bibus utmaning är att hålla igång arbetet och 
publicera intressant och engagerande innehåll även 
mellan festivalerna. Det är av vikt att följa upp och 
sätta en plan för hur bibu kan hålla sociala medier 
aktiva med relevant material  fram till nästa festival 
bibu 2024. 

2022 BIBU
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UNDER ARBETET MED ATT förbereda bibu och 
ASSITEJ Artistic Gathering har verksamheten fortsatt 
arbetet med en styrgrupp med representanter från 
respektive samarbetspart i Helsingborg. Styrgruppen, 
med representanter från Helsingborg Arena & 
Scen AB, Dunkers kulturhus, Kulturförvaltningen, 
Helsingborgs stadsteater och bibu AB har träffats 
regelbundet under projekttiden och stämt av det 
pågående arbetet. Internationella ASSITEJ har haft 
ett antal kommittéer som har arbetat med frågor som 
hållbarhet, tillgänglighet och andra viktiga områden 

som organisationen prioriterat och som de önskade 
skulle få genomslag i arbetet med att förbereda 
festivalen såväl som under festivalens genomförande. 
Från bibu har det varit Niklas Borefors, Susanna 
Fredén och Niclas Malmcrona som representerat i 
dessa kommittéer. Helsingborgs stadsteater, Dunkers 
kulturhus, Helsingborgs Konserthus, Allaktivitetshuset 
Tryckeriet och Helsingborgs stadsbibliotek har 
bidragit med lokaler och personal under biennalen. 
Helsingborgs stadsteater har stått för kontorslokal till 
verksamheten inför och under biennalen.

Samarbetspartners,
styrgrupp och 
kommittéer
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Marknadsavdelningen på Helsingborg Arena och 
Scen AB, har tillsammans med bibu samarbetat 
avseende marknad och kommunikation. bibu har fått 
hjälp med strategier, utformning av bildmaterial samt 
produktion av samtligt material kopplat till bibu och 
ASSITEJ Artistic Gathering 2022. 

Biljetter till allmänheten har sålts via det biljettsys-
tem som används av kulturinstitutionerna, vilka har 
agerat återförsäljare åt bibu 2022, som ett led i att 
tydliggöra och nå bibus olika publikgrupper, där 
allmänheten utgör en angelägen målgrupp. 

Under biennalens förarbete och projektering har 
Helsingborgs stad varit delaktig inom flera områden,  
t ex Volontärscenter, VisitHelsingborg, Citysamverkan, 
Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Evene-
mangsenheten med flera. 

Seminarium med Lucy Rugman
FOTO: JOHANNES TEGNÉR

Seminarium med Dalija Acin Thelander
FOTO: JOHANNES TEGNÉR



på plats i Helsingborg som digitalt. Viktiga samtal 
möjliggjordes av branschens företrädare inom både 
Temaspår Funktion och Forskning och kurerades var-
samt av seminarieråd och ett flertal organisationer.
Alla stadens lokala och regionala samarbetspartners 
och personer som gav den alldeles speciella insatsen 
som gör Helsingborg till en så bra festivalstad. Alla 
människor bakom scen, bakom infodiskar, alla 
volontärer, alla värdar och alla elever och lärare som 
besökte oss, små och stora bidragsgivare!
Ett rungande enormt stort tack till alla som 
arbetat med, bidragit till, besökt, deltagit, upplevt, 
förnummit och berörts av 2022 års upplaga av bibu 
och ASSITEJ Artistic Gathering.

niklas borefors

vd/ verksamhetsledare bibu

PROJEKTTEAMET
Christel Molin, projektledare kommunikation och 
marknadsföring, skolbokningar, seminarier
Irene Grahn, projektledare Temaspår Funktion
Mattias Gullin, projektledare infrastruktur, volontärer 
& sociala medier
Mattias Jonsson, projektledare teknik och lokaler
Niclas Malmcrona, projektledare ASSITEJ Artistic 
Gathering
Sofia Thulin, volontärsamordnare
Susanna Fredén, projektledare digital plattform, 
bokningssystem, tillgänglighet,
Ylva Skoglund, platsansvarig Helsingborg Arena

PRAKTIKANTER
Anna Avotina, Eventkoordinatorutbildningen, 
Landskrona
Linnea Lidberg, Kulturvetarprogrammet, 
Stockholms universitet
Linn Mattson, Service Management Yrkeshögskolan 
i Malmö

ÖVRIG PERSONAL
Ambre Andriamanana Rasoamiaramanana, värd
Johan Hatje, värd
Jonas Mattsson, tekniker
Martin Rausér Porsback, tekniker
Rasmus Wessman, tekniker
Vanessa Schmidt, värd

MARKNADSAVDELNINGEN, 
HELSINGBORG ARENA & SCEN AB

Dessa gjorde det möjligt
DETTA VAR MIN FÖRSTA festival som VD och 
verksamhetsledare för scenkonstbiennalen bibu. 
Totalt blev det drygt 1300 deltagare varav över 350 
internationella från hela 57 olika länder utanför 
Sverige, 38 produktioner från 8 olika länder spridda 
över 5 världsdelar ... mängder med seminarier, 
workshops och samtal utöver det. Magi! Att få möta 
alla fantastiska kollegor från hela världen både 
på scen och i publiken, får mig att konstatera att 
bibu ÄR en nödvändig mötesplats för både det 
konstnärliga samtalet och det sociala livet kring vårt 
arbete med scenkonst för barn och unga.

Grunden är alla de produktioner som valdes av 
den svenska juryn, av den internationella urvalskom-
mittén, av våra ägare ASSITEJ Sverige och Teater-
centrum, i det viktiga Temaspåret Funktion och från 
våra samarbetspartners. Produktionerna är festivalens 
nav. Tack till alla på, bakom scen och i arbetet runt 
alla produktioner för det gedigna arbete ni utför. Ett 
särskilt tack till styrelserna för ASSITEJ Sverige och 
Teatercentrum för deras engagemang under själva 
biennalen. 

Men för att en festival ska kunna arbetas fram 
krävs en insats från så många olika håll, av så många 
människor:

Internationella ASSITEJ som gav bibu möjlighet 
att vara värd för världens viktigaste mötesplats AS-
SITEJ Artistic Gathering vilket resulterade i en fan-
tastisk utökning av seminarier och workshops ... såväl 
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VOLONTÄRER
Abigail Atgins
Alice Barte
Alice Jannerfjord
Britt Törnvall
Camilla Paulsson
Christel Odervall
Christina Rahmqvist
Eva Sjöstedt
Iolanda Rincon Marcos
Karin & Affe Rådestig
Karin Suairup Liljekvist
Kent Åke Hellgren
Kristina Jernmark
Lillemor Haglund
Manta Chakrabarti
Margareta Nilsson.
Samt ett stort antal elever från Rönnowska skolan, 
Nicolaiskolan, Drottning Blankas Gymnasium och St 
Jörgenskolan.

TEMASPÅR FORSKNING 
Centrum för barnkulturforskning. Malena Janson, fil. 
dr, föreståndare, Moa Wester, projektledare
Föreläsarna: 
Ellinor Lidén, fil. dr
Karin Helander, professor
Margareta Aspán, fil. dr 
Rebecka Brinch, fil. dr
Rebecca Örtman, dramatiker och regissör
Ylva Lorentzon, fil. dr

TEMASPÅR FUNKTION 
Anna Thelin, producent, Folkteatern Gävleborg
Eva von Hofsten, projektledare, Scen:se/Folkteatern 
Gävleborg

Frida Fagerström, projektassistent
Barrowland Ballet
Bamboozle
Fritt Spelrum/ Lucy Rugman
Kollaborativet
Borgmästarskolan – Paul Engdahl
Elinebergsskolan – Nina Prahl Johansson
Filborna Gymnasieskola – Sandra Clintståhl, Åsa 
Strand
Påarps skola– Nadja Filander
Västra Berga skola – Lena Engqvist, Ylva Nyman, 
Cecilia Trädgårdh
Gill Brigg, dramapedagog
Ellie Griffiths / Oily Cart Theater
Anki Celander, FUB HBG
Rebecca Nordén, AB Öresundstolkarna
Åsa-Cecilia Cromwell, AB Teckenspråkstolkarna

SKOLAN SOM SPELPLATS 
Mittiprickteatern
Profilteatern
Skuggteatern
Unga Roma
Anneroskolan – Ida Dahl, Tomislav Blazevic

Introduktionsförskolan – Malin Karlsson
Raus Planterings skola – Maria Nordh Hansson
Västra Ramlösa skola – Inger Fuchs, Zsolt Schwabli
Stadsbiblioteket – Jonas Rösing
Karin Westholm

MEDVERKANDE TEATRAR OCH 
KOMPANIER SOM EJ NÄMNTS OVAN
Angeredsteatern
Big Wind
Bobbi Lo Produktion
Claire Parsons Co
Dockteater Tittut
Estrad Norr
Helsingborgs stadsteater
Insite Arts And Compagnia TPO
Johanssons pelargoner och dans
Jungle Theatre Company
Kompani Giraff
Kulturhuset Stadsteatern Husby
Katarina Skår Lisa
Le Moana Dance
Marionetteatern
Red Sky Performance
Regionteatern Blekinge & Kronoberg
Regionteater Väst
Skånes Dansteater
Stinnerborn Production
Teaterambulansen
Tjucenglav Forum
Unga Dramaten & Unga på Operan
Unga Klara 
Unga Malmö Stadsteater

ARTISTIC GATHERING / ASSITEJ 
Bengt Andersson
Chris Blois-Brooke
Louis Valente
Linnea Lidberg
Maja Kihlberg
Nina Nguyen
Torben Sigelius Kulin
Sue Giles
Vivian Doumpa
Zara Zimmerman

BIDRAGSGIVARE
Evenemangsfonden i Helsingborgs Stad 
Event in Skåne
Helsingborg Arena & Scen AB 
Kulturnämnden i Helsingborgs stad  
Kulturrådet 
Region Skåne

SAMARBETSPARTNERS
Allaktivitetshuset Tryckeriet
Dunkers kulturhus
Helsingborgs Konserthus
Helsingborgs stadsbibliotek
Helsingborgs stadsteater
Rådhuset, Helsingborgs stad
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Samer i syd
Samiska teatern
Trippus Event Solutions
040

TEKNISK SUPPORT & UTRUSTNING
Creative Technology 
Dans Centrum Syd
Find Your Crew
Hippmedia
Gigtech
IMULTO
Imre Zsibrik – teknisk koordinator HBG Arena 
Intersonic
JTEK Teknik och Scen AB 
Malmö Stadsteater
Skånes Dansteater
Tylö Sound

DIGITALA BIBU 
Chris Blois- Brooke & team
Daniel Abrahamsson, Hippmedia
Fredrik Fischer, IT Konsult
Michael Johansson, Tolkverksamheten VGR
Tina Weidelt, Audiosyn.se

LOKALA AKTÖRER, 
ORGANISATIONER, LOKALER MFL
Ann Wilson Dance Academy 
Biograf  Röda Kvarn
Folkets Hus 
HBG City 
Helsingborgs volontärcenter 
Nicolaiskolan 
St:a Maria Kyrka 
Redi Mat
Visit Helsingborg
The Tivoli

RESTAURANGER, CAFÉER  
MED BIBU RABATT
Backhaus bageri & café
Bruket Kaffebar
Ebbas Fik
Ellys Ost & Delikatesser
Linnea & Basilika
Tugg Burgers
Två Systrar by Pronto
Vass Restaurang & Bar

SPONSORER/ SAMARBETEN
Cocandy
Ica Borgen (scenograficlementiner)
Everfresh
Storbildsbolaget
Travelshop

HOTELL OCH VANDRARHEM 
Radisson Blu Metropol Helsingborg (Partnerhotell)
Continental Apartment Hotel
Comfort Hotel Helsingborg
Clarion Grand Hotel
Dream Luxury Hostel Helsingborg
Elite Hotel Mollberg
Elite Hotel Marina Plaza
Good Morning Hotels Helsingborg
Hotell Linnea
Hotell Stadsparken
The Vault Hotel Helsingborg
Scandic Hotel  Nord Helsingborg
V-hotel
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I SAMARBETE MED: MED STÖD AV: ÄGARE

Kulturnämnden i Helsingborgs stad

APPOINTED BY:

ARTISTIC GATHERING

DEN FÖRSTA BIENNALEN genomfördes 2006 i Lund 
och startade som ett samarbete mellan Teatercentrum 
och ASSITEJ Sverige. bibu är ett aktiebolag och 
ägs gemensamt av Teatercentrum och ASSITEJ 
Sverige. I styrelsen sitter representanter från de båda 
ägarorganisationerna samt två extra ledamöter. Sedan 
våren 2019 är Måns Lagerlöf  ordförande.

Teatercentrum organiserar den fria, professionella 
teaterkonsten i Sverige och har närmare 100 med-
lemsteatrar spridda över hela landet. ASSITEJ Sverige 
är den svenska grenen av det internationella nätverket 
ASSITEJ International. Nätverket omfattar ett 80-tal 
länder över hela världen och arbetar med och för barns 
och ungas rätt till god scenkonst i alla dess former.

DEN PRAKTISKA PLANERINGEN och genomförandet 
av biennalerna sköts av ett biennalkontor sedan 2014 på 
plats i Helsingborg på Helsingborgs stadsteater. Arbetet 
med bibu 2022 leddes av VD/ verksamhetsledare 
Niklas Borefors som påbörjade sin anställning 1 
januari 2021. bibu 2022 genomfördes i samarbete 
med Helsingborg Arena och Scen AB, Helsingborgs 
stadsteater, Helsingborgs stad, Dunkers kulturhus och 
Helsingborgs Konserthus.

BIBUS STYRELSE BESTÅR AV:
Måns Lagerlöf, ordförande (oberoende) 
Anna Berg, ledamot (ASSITEJ) 
Anders Widell, ledamot (Teatercentrum) 
Astrid Davidsson Assefa, ledamot (oberoende) 
Lena Gustafsson, ledamot (Teatercentrum) 
Michael Cocke, ledamot (ASSITEJ) 
Niklas Hald, ledamot (oberoende) 
Jonas Robin, suppleant (ASSITEJ) 
Lovisa Pihl, suppleant (Teatercentrum)

STYRGRUPP:
Helsingborg Arena & Scen AB
Kajsa Giertz, teaterchef  Helsingborgs stadsteater
Helen von Platen, evenemangschef  & Innovationsledare
Johan Lundell, marknadschef
Michael Mania, chefsproducent Helsingborgs stadsteater
Rikard Nilsson, enhetschef  Marknadsavdelningen
Kulturförvaltningen
Gunilla Lewerentz, verksamhetschef  Dunkers kulturhus
Mats Hallberg, biträdande förvaltningschef
Ola Jacobson, strateg Kultur barn och unga samt 
Nationella minoriteter
bibu
Niklas Borefors, VD/verksamhetsledare

ASSITEJ INTERNATIONAL
EXECUTIVE COMMITTEE
bibu 2022 tackar speciellt följande personer för 
förtroendet att arrangera ASSITEJ Artistic Gathering:

Sue Giles, ordförande 
Louis Valente, sekreterare 
Bebê de Soares, vice ordförande
Seok-hong Kim, vice ordförande 
Pamela Udoka, vice ordförandet
Ernie Nolan, kassör
Tatiana Bobrova
Selloane (Lalu) Mokuku
Yannick Boudeau
Cristina Cazzola
Jon Dafydd–Kidd 
Minoovash Rahimian
Emilie Robert
Shoaib Iqbal
Julia Dina Hesse 
Paulo Merisio, adjungerad ledamot

Organisation  
& styrelser
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Kontakt  
& följ oss

E-POST
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FACEBOOK
bibu

INSTAGRAM
bibubiennal
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WEBB
www.bibu.se
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Stranden
Folkteatern Gävleborg/ Sence.se
FOTO: JOHANNES TEGNÉR
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Statistik bibu
      
ANTAL DELTAGARE åtta biennaler       

DELTAGARE      
biennaldeltagare   
föreställningsjury    
styrelseledamöter    
enbart speeddating   
biennalpersonal    
övrig personal   
TOTALT  
      
varav medverkande   
varav press    
varav internationella   

2006

480

-

6

-

70

-

556

**

10

45

2008

882

-

7

-

60

-

949

378

10

82

2010

1 040

6

5

21

61

-

1133

393

12

180

2012

927

6

7

10

86

-

1036

362

12

117

2014

830

6

7

-

15

43*

858

376

10

91

2016

976

9

7

-

11

45*

1003

349

13

62

2018

953

8

7

-

14

-

982

126***

8

58

      
PROGRAM & PUBLIK åtta biennaler      

     
programpunkter   
publik    
*Lund ingick ett avtal med Bibu AB rörande inköp av biljetter till barn och unga.
**diverse mingel och visningar tillkommer       

2006

94

ca 6 800

2008

104

7 522

2010

124

7 984

2012

139

9 263*

2014

127

7 952

2016

125

7 693**    
       

     
uppsättningar   
speltillfällen    
publik    
varav barn   
*Lund ingick ett avtal med Bibu AB rörande inköp av biljetter till barn och unga.       

2008

35

63

5 775

ca 550

2010

34

70

5 926

ca 700

2012

22

68

6 424

ca 1 540*

2014

23

75

6 401

1 313

2016

23

75

6 630

1 479

2018

24

107

5 931

1 254     

       

     
seminarier/workshops   
publik    
*inklusive invigning, fest och mingel
**varav 31 st arrangerade av ASSITEJ Artistic Gathering

2006

39

ca 1 800

2008

41

1 747

2010

54

2 058

2012

51

1 065

2014

50

1 551

2016

50*

1 063

2018

49*

2 264

*tekniker, värdar, samarbetsinstitutioner - den övriga personalen hade inte biennalpass år 2014 och 2016
**saknar siffra för 2006
*** ej komplett siffra då många medverkande hade öppna pass vilka ej registerats i bokningssystem. Volontärer, tekniker, personal inkl i biennaldeltagare ovan.
**** svenska medverkande
***** varav 106 var medverkande

50

2022

261

14 037

2022

38

132

9 408

1 074

2022

129**

4 629

2006

31

55

ca 5 000

ca 1 000

2018

156

8195**

2022

1282

6

6

-

18

71

1383

155****

6

354*****

      
SVENSKA RESPEKTIVE INTERNATIONELLA UPPSÄTTNINGAR  
     

UPPSÄTTNINGAR      
svenska   
internationella

   
TOTALT

2006
Andel

71%

29%

2008
Andel

80%

20%

2010
Andel

58,8%

41,2%

2012
Andel

73 %

27 %

2014
Andel

78,3 %

21,7 %

2016
Antal

16

7

23

2018
Antal

20

4

24

2016
Andel

69,5 %

30,5 %

2018
Andel

83,3 %

16,7 %

2022
Antal

30

8

38

2022
Andel

79%

21%

Totalt
Antal

140

52

192

Andel

72,9%

27,1%

      
PER GENRE*  
     

UPPSÄTTNINGAR   
dans/dansteater   

dockteater

mim

musikdramatik

teater

cirkus

övrigt
   
TOTALT
* Flera uppsättningar ingår i mer än en genreform. 
** inkl opera

2006
Andel

16,1 %

6,5 %

3,2 %

12,9 %

58,1 %

–

3,2 %

2008
Andel

25,7 %

8,6 %

5,7 %

5,7 %

37,1 %

–

17,1 %

2010
Andel

23,5 %

8,8 %

0 %

5,9 %

52,9 %

–

8,8 %

2012
Andel

40,9 %

0 %

0 %

9,1 %

45,5 %

–

4,5 %

2014
Andel

30,4 %

4,4 %

0 %

8,7 %

47,8 %

–

8,7 %

2016
Antal

9

0

0

4

16

–

4

33

2018
Antal

10

3

1

4**

12

1

2

33

2016
Andel

27,3 %

0 %

0 %

12,1 %

48,5 %

–

12,1 %

2018
Andel

30,3 %

9,1 %

3,0 %

12,1 %

36,4 %

3,0 %

6,1%

2022
Antal

13

3

0

4

17

1

6

44

2022
Andel

34 %

8 %

0 %

11 %

45 %

3 %

16 %

      
PER ÅLDERSMÅLGRUPP  
     

UPPSÄTTNINGAR      
6-24 månader

  
2-5 år 

6-9 år

10-13 år

14 år och uppåt 

alla åldrar

TOTALT

2006
Andel

0 %

19,4 %

32,3 %

32,3 %

12,9 %

3,2 %

2008
Andel

0 %

22,9 %

31,4 %

34,3 %

11,4 %

0 %

2010
Andel

5,9 %

26,5 %

26,5 %

17,6 %

20,6 %

2,9 %

2012
Andel

4,5 %

13,6 %

27,3 %

27,3 %

13,6 %

13,6 %

2014
Andel

0 %

26,1 %

30,4 %

4,4 %

30,4 %

8,7 %

2016
Antal

0

1

4

2

15

1

23

2018
Antal

1

9

0

8

6

1

25

2022
Antal

0

7

10

12

5

4

38

2016
Andel

0 %

4,3 %

17,5 %

8,7 %

65,2 %

4,3 %

2018
Andel

4,0 %

36,0 %

0,0 %

32,0 %

24,0 %

4,0 %

2022
Andel

0 %

18 %

26 %

32 %

13 %

11 %
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Australien

Bangladesh

Belgien

Brasilien

Burkina Faso

Chile

Colombia

Cypern

Danmark

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Indien

Iran

Irland

Island

Israel

Italien

Japan

Kanada

Kina

Kroatien

Kuba

Lettland

Lichtenstein

Litauen

Mozambique

Namibia

Nederländerna

Nigeria

Norge

8

2

7

5

1

2

2

1

31

2

12

2

17

6

2

2

5

7

2

9

1

13

2

7

4

7

2

11

2

1

4

2

36

4

1

2

3

0

0

1

1

11

0

3

1

2

0

2

1

1

3

1

1

0

6

0

0

3

4

0

4

1

0

0

1

7

Nya Zeeland

Peru

Polen

Rwanda

Ryssland

Senegal

Serbien

Singapore

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien 

Sydafrika

Sydkorea

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tjeckien

Turkiet

Tyskland

Uganda

Ukraina

USA

Österrike

TOTALT  

INTERNATIONELLA DELTAGARE 2022

VARAV 
MEDVERKANDE

ANTAL ANTALLAND LANDANTAL

9

1

2

2

3

1

3

2

1

1

5

46

10

6

4

2

1

5

2

18

2

2

7

2

354

VARAV 
MEDVERKANDE

ANTAL

8

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

22

2

1

4

0

0

0

0

3

1

0

0

0

106

INTERNATIONELLA GÄSTPSPEL PÅ ÅTTA BIENNALER
På scenkonstbiennalerna 2006-2022 har sammanlagt 230 olika uppsättningar spelats. 230 olika uppsättningar varav 
170 från Sverige och 60 internationella gästspel från 29 länder.

INTERNATIONELLA 
GÄSTSPEL FRÅN

Australien

Belgien

Burkina Faso

Danmark

Finland

Frankrike

Ghana

Indien

Island

Italien  

Italien/ Sverige

Kanada

Kazakstan

Libanon

Mozambique

Moldavien/ Vitryssland/Ukraina

Nederländerna

Norge

Norge/ Tjeckien

Norge/ Tjeckien/Frankrike/Strobritannien

Nya Zeeland

Rwanda

Sydafrika

Storbritannien

Taiwan

Tyskland

USA

Österrike

TOTALT (antal uppsättningar)

ANTAL

1

6

1

10

1

2

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

6

2

1

3

1

1

1

3

1

3

1

3
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LÄNDER + 
ANTAL UPPSÄTTNINGAR DE MEDVERKAT I 

Australien

Belarus (samproduktion)

Belgien

Burkina Faso

Danmark 

Finland

Frankrike (inkl samproduktioner)

Ghana

Indien

Island  

Italien (inkl samproduktion)

Kanada

Kazakstan

Libanon

Mozambique

Moldavien (samproduktion)

Nederländerna

Norge (inkl samproduktioner)

Nya Zeeland 

Rwanda

Storbritannien (inkl samproduktioner)

Sydafrika

Sverige (inkl samproduktioner)

Taiwan

Tjeckien (samproduktioner)

Tyskland

Ukraina (samproduktion)

USA

Österrike

TOTALT (antal länder)

1

1

6

1

10

1

5

1

1

1

3

3

1

1

1

1

6

6

1

1

6

1

170

1

4

3

1

1

3

29
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LANDSKODER

AT – ÖSTERRIKE
AU – AUSTRALIEN
BE – BELGIEN
BF – BURKINA FASO
BY – VITRYSSLAND
CA – KANADA
CZ – TJECKIEN
DE – TYSKLAND
DK – DANMARK
FR – FRANKRIKE
GB – STORBRITANNIEN
GH – GHANA
IN – INDIEN
IS – ISLAND

LB – LIBANON
NL – NEDERLÄNDERNA
KZ – KAZAKSTAN
MD –  MOLDAVIEN
MZ – MOZAMIBQUE
NO – NORGE
NZ – NYA ZEELAND
PL – POLEN
RW – RWANDA
SE – SVERIGE
TW – TAIWAN
ZA – SYDAFRIKA
UA – UKRAINA
US – USA
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2022 Beyond Sensation Tjucenglav Forum Dans/Dansteater TW
2022 Buster Keaton på månen Unga Klara Teater SE
2022 Čázevulošnieida – The 

Underwater Girl
Katarina Skår Lisa Dans/Dansteater, Teater NO

2022 Do as I say Bobbi Lo Produktion Dans/Dansteater SE
2022 Ett frö i rymden Marionetteatern Kulturhuset Stadsteatern Dockteater SE
2022 Fanfiction Teaterambulansen Teater SE
2022 Fritt spelrum Lucy Rugman Musikdramatik SE
2022 Fångad i ett nätverk Unga Teater Roma Teater SE
2022 Hästborttagningen Estrad Norr Teater SE
2022 Häxor Regionteater Väst Dans/Dansteater SE
2022 Hör så tyst det är Regionteatern Blekinge & Kronoberg Övrigt SE

2022 Into the roots Big Wind Dans/Dansteater SE
2022 Jag är tid, jag är rum – En 

sinnlig upptäcktsresa
Kollaborativet Övrigt SE

2022 Johanssons pelargoner 
och dans

Koreografin Övrigt SE

2022 Lilla Svansjön Claire Parsons Co Dans/Dansteater SE
2022 Mantis and the Bee Jungle Theatre Company Dockteater ZA
2022 Mistatim Red Sky Performance Musikdramatik CA 
2022 Mitt jag Regionteater Väst Dans/Dansteater SE
2022 Mizeria Kulturhuset Stadsteatern Husby Teater SE
2022 Moln Kompani Giraff Cirkus SE
2022 Mysteriet på gården Mittiprickteatern Teater SE
2022 Nätet Profilteatern Teatern SE
2022 Orfeus och Eurydike Unga Dramaten och Unga på Operan Musikdramatik SE
2022 Playful Tiger Barrowland Ballet Dans/Dansteater GB
2022 På ren svenska Regionteater Väst Teater SE
2022 Saajva - The Other World Stinnerbom Production Dans, Övrigt SV
2022 Saltbush Insite Arts and Compagnia TPO Dans/Dansteater AU
2022 Shel we La Moana Dance Dans/Dansteater NZ
2022 Snö Dockteatern Tittut Dockteater, Dans/Dansteater SE
2022 Stora drömspelet Helsingborgs stadsteater Teater SE
2022 Storm Bamboozle Teater GB
2022 Stranden Folkteatern Gävleborg/Projekt Scen:se Teater, Övrigt SE
2022 Tigern i magen Helsingborgs stadsteater Teater SE
2022 Time Loops Skånes Dansteater Dans/Dansteater SE
2022 Vara Skuggteatern Teater SE
2022 Våra viktigaste vuxna Angereds Teater Teater SE
2022 Ögonvitten - Lea Unga Malmö Stadsteater Teater SE
2022 Ögonvitten - Stefan Unga Malmö Stadsteater Teater SE

ÅR UPPSÄTTNING GRUPP/KOMPANI GENRE LAND
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* kunde ej spela under biennalen

2018 5114 dagar* Backa teater teater SE
2018 Bak-å-fram-på Big Wind dans SE
2018 De Passant Laika dansteater BE
2018 East Side Stories East Side Stories musikteater SE
2018 Glängtan* Backa teater teater SE
2018 Guldet Charlotte Engelkes / Kulturhuset 

Stadsteatern Skärholmen
opera, dans SE

2018 Hela familjen* Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen teater, dans SE
2018 I am here PotatoPotato Scenkonst teater SE
2018 Kabaret de Poche Jean Francois Verdot dockteater FR
2018 Konferenz der 

wesentlichen Dinge
Pulk Fiktion teater, interaktiv TY

2018 Koreografin Johanssons pelargoner och dans dans, interaktiv SE

2018 LÅR wecollective dans SE
2018 Mamman Teater Tribunalen teater, dockteater SE
2018 Mellan oss* Folkteatern Gävleborg dansteater SE
2018 Myriader av världar Unga  på operan, Kungliga operan opera, dans SE
2018 Offline Gothenburg Englist Studio Theatre teater SE
2018 Oorlog Theater Artemis teater NL
2018 Papper Marionetteatern, Kulturhuset stadsteatern mim, dockteater SE
2018 Rapport från ett 

omklädningsrum
Västmanlands teater teater, dans SE

2018 Sagan om Sverige Helsingborgs stadsteater teater SE
2018 Signalisterna Masthuggsteatern dansteater SE
2018 Sissy Bomb Dansstationens Turnékompani dans SE
2018 Smashing Dunkers kulturhus dans SE
2018 Totto, Otto och deras 

bästa vän Lilla
Helsingborgs stadsteater / Kompani Kanalje nycirkus, teater SE

2018 Tyst Teater Jalada teater SE
2018 Törnrosa Estrad Norr teater SE
2018 Åskådaren Skuggteatern teater SE
2018 åååå snälla följ mig 

<3<3<3
Riksteatern musikal SE

2016 Chotto Desh Akram Khan Company dans GB
2016 Duda Associação Moçambicana de Teatro para 

Infância e Jovens (AMTIJ)
teater MZ

2016 Echoa Comapagnie Arcosm dans, musik FR
2016 Girls will make you blush Unga Klara teater, dans SE
2016 Game Over Banditsagor teater SE
2016 HOLD Erik Linghede, Anton Borgström och Robin 

Sundberg
dans SE

2016 JUCK JUCK dans, performance SE
2016 Kan själv! Teater Pero teater SE
2016 Pavlovs Tispe - ett slag 

ståuppteater
Den mangfaldige scenen AS i samarbete 
med Brageteatret och BUL/Nynorskens Hus

teater NO 

2016 Pim & Theo Odsherred Teater och NIE (New Internatio-
nal Encounter)

teater DK

2016 Propreté Regionteater Väst Dans dans SE

ÅR UPPSÄTTNING GRUPP/KOMPANI GENRE LAND
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2016 Racist? Global Stories teater, performance DK
2016 Revolution ung scen | öst teater SE
2016 Rhapsody in Black Actors Studio/Bardavon teater US
2016 Six drummers på Opera-

verkstan
Operaverkstan musik SE

2016 Smålands mörker Regionteatern Blekinge Kronoberg teater SE
2016 Teater Smuts startar 

punkband - Motstånds-
strategier i ett fascistiskt 
Europa

Teater Smuts musik, teater, dans SE

2016 Troll i utkanten av sam-
hället

Regionteater Väst Teater teater SE

2016 Ursäkta, skulle ni kunna 
svälta lite tystare, vi 
försöker faktiskt skapa 
lite ekonomisk tillväxt här 
borta!

Profilteatern teater SE

2016 Vahák Ögonblicksteatern musik, teater, dans SE
2016 Vår klass Helsingborgs stadsteater teater SE
2016 Vårt förakt för svaghet Kulturhuset stadsteatern Skärholmen teater SE
2016 ÖFA: MONSTER ZebraDans & ÖFA: KOLLEKTIVET dans, performance SE
2014 BOOM! Teaterhögskolan i Malmö & Banditsagor teater SE
2014 Boys don’t cry Theater Foxfire/Dschungel Wien dans AT
2014 Den magiska fjädern Riksteaterns Tyst Teater teater SE
2014 Den unge Werthers 

lidanden
Örebro Länsteater teater SE

2014 Det röda trädet Folkteatern Göteborg teater SE
2014 Die eine im Park Wildernest & Partner platsspecifik AT
2014 Drömställe Clowner utan gränser cirkus SE
2014 Faunan och jag Minna Krook Dans dans SE
2014 Författarna Unga Klara teater SE
2014 Gargantua Skuggteatern teater SE
2014 Kicktorsken Backa teater teater SE
2014 Krifs krafs hoho plask Teater 23 teater SE
2014 Krimradio Backa teater teater SE
2014 Le Bal Des Rêves Subito Presto Collective & Khayal Arts & 

Education
teater LB/FR

2014 Les Moutons Corpus dans CA
2014 Lillan & Pappa August Marionetteatern, Stockholms stadsteater dockteater SE
2014 Marmelad Claire Parsons Co. dans SE
2014 Schlaf gut, süsser Mond Dschungel Wien/Iyasa musikteater AT/ZW
2014 Spyflugan Astrid mitt i 

musiken
Helsingborgs symfoniorkester konsert SE

2014 Spåra Livekonstkollektivet MELO dans SE
2014 Third Generation Schaubühne Berlin/Habima Theatre, Tel Aviv teater DE
2014 Tänja tid & kröka rum Christina Tingskogh dans SE
2014 Parizad Teaterhögskolan i Malmö & Teater JaLaDa teater SE
2014 Prick och Fläck Helsingborgs stadsteater teater SE
2014 Utopia Backa teater teater SE
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2010 African Cinderella National Theatre of Ghana / Riksteatern teater, dans, musik GH
2010 Ah Hallo Bebis Minna Krook dans SE
2010 Allt man vill Zebra Dans dans SE
2010 Att vara och inte vara Högskolan för Scen och Musik i Göteborg teater SE
2010 Bakom ögonen (Diagnos: 

Ung i Europa)
Spykens gymnasieskola teater SE

2010 Barfotaupproret TURteatern teater SE
2010 Dansa dina dinosaurier Månteatern teater SE
2010 Dominos and Butterflies Busy Rocks dans BE
2010 Efter Orden Kulturcentrum Skåne teater, dans, musik SE
2010 En natt i februari Samiska Teatern teater SE
2010 En är ilsken, en är rädd… Riksteatern teater SE
2010 End of Everything Ever NIE teater NO/

CZ/FR/
GB

2010 Förödelsedagsbarnet Jämtlands läns teater / Riksteatern teater SE
2010 Il Giardino Dipinto TPO dans IT
2010 Katten & Måsen Teater Sagohuset teater SE

2012 Bartolomeo Carrasco Dance Company dans SE
2012 Bruce/Brenda/David Regionteater Väst teater SE
2012 Det började som en 

skakning 
Teater 23 & Varietéteatern Barbès teater SE

2012 Historien om en flicka Teater Fenix & Östgötamusiken musikteater SE
2012 Hop Nevski Prospekt dans BE
2012 I See You Kabinet K dans BE
2012 Jag blir en bubbla ung scen | öst teater SE
2012 Jalada Teaterhögskolan i Malmö, samarb. Teater 

Foratt
teater SE

2012 Lövet Månteatern dansteater SE
2012 m2 Cie Ea Eo nycirkus BE
2012 Max - pjäsen om Bollen, 

Bilen och Lampan 
Teater Sagohuset dansteater SE

2012 Mira går genom rummen Unga Dramaten teater SE
2012 Murikamification Erik Kaiel/Archeopteryx dans NL
2012 Om hon var en kille skulle 

jag vara kär i henne
Ögonblicksteatern/Juntan teater SE

2012 Parade Het Lab dans NL
2012 Svansjön Scenkonstbolaget dans SE
2012 Trash Memory Wax dans SE
2012 Tresteg Regionteatern Blekinge Kronoberg, samarb. 

Riksteatern
teater SE

2012 Twist Kopergietery & NIE musikteater BE/NO
2012 Uppfostrarna & De 

Ouppfostringsbara 
Unga Klara teater SE

2012 Vikarien Regionteater Väst teater SE
2012 What's Up Sápmi? Giron SámiTeáhter teater SE
2010 4018 dagar Backa Teater teater SE
2010 A B 3 NorrDans dans SE



2022 BIBU BIBU 2022

2010 Kings&Queens&Other 
bosses 

LAVA Dansproduktion dans MD/BY/
UA

2010 Lilla Babyns Hemliga Liv Byteatern teater SE
2010 Limpan eller Lampan Alice kollektiv musikperformance SE
2010 Love och Circusfåglarna Teater Sagohuset teater SE
2010 Made in Sweden Dansstationens Turnékompani dans SE
2010 Mig, Dig, Os Aaben Dans dans DK
2010 Mikä-mikä kuoriutuu? Teatteri Sudenenne dockteater FI
2010 My Long Journey Home NIE teater NO/

CZ/FR/
GB

2010 Nangijala Teaterhögskolan i Malmö teater SE
2010 Nils - Resan mot norr Teateri / Teatro all'improvviso dock- och berättarteater SE/IT
2010 Opsang Baggårdteatret / Mungo Park musikteater DK
2010 Past Half Remembered NIE teater NO/

CZ/FR/
GB

2010 Porslinsneger Månteatern teater SE
2010 Sindri Silfurfiskur Islands Nationalteater dockteater IS
2010 Stirraren - en kärlekshis-

toria 
Teatr Weimar/Unga Dramaten teater SE

2010 Storia di una famiglia Compagnia Rodisio teater IT
2010 Stranden ZeBU teater DK
2008 1000 och en natt Teater Sagohuset teater SE
2008 Armida = grymt snygg Underjordiska Barockensemblen musikdramatik SE
2008 Best of… JEERK dans SE
2008 Blah blah blah Teater Rio Rose teater DK
2008 Bröderna Grimm - sagor 

för barn 
Uppsala Stadsteater teater SE

2008 Coraline Mittiprickteatern teater SE
2008 Dollans dagis Dockteatern Tittut dockteater SE
2008 Drömström och Rund-

lund 
Unga Dramaten teater SE

2008 Du må vare en engel 
Hans Christian 

Gruppe 38 installation/teater DK

2008 Gadusch! Uttryckslabbet performance SE
2008 Gasellpojken Dockteater Sesam dockteater SE
2008 I skuggans land Memory Wax dans SE
2008 ID-handlingar Christina Tingskog dans SE
2008 Inget växer - förutom Stig 

(och Molly) 
Malmö Teaterhögskola teater SE

2008 Kamuyot Riksteatern dans SE
2008 Korri pirri Teater Halland teater SE
2008 Livet och döden och 

alltihop 
Kulturum dockteater SE

2008 Lur live Erik & Jonas performance/konsert SE
2008 Medeas barn Malmö Teaterhögskola teater SE
2008 Midwinterdagdroom Merkx & Dansers dans NL
2008 Måsarna skrattar sig hesa Alexander Salzberger performance/stand-up SE
2008 Panik panik kom inte hit Malmö Teaterhögskola teater SE
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2006 ”@ngst” Danstheater Aya dans NL
2006 Alkohålet Helsingborgs stadsteater teater SE
2006 Back in U.S.S.R ART&CHOCK Theatre teater KZ
2006 Dagen då Leopold blev 

ond
Varietéteatern Barbès teater SE

2006 Dan då Dan dog Jämtlands läns teater teater SE

2006 Desert Dream Théâtre Le Clou teater CA
2006 Det talande trädet Théâtre Fali dockteater BF
2006 Det är något annat som 

tar över 
Dalateatern teater SE

2006 Elefantguden Teater Sagohuset & Varietéteatern Barbès teater SE
2006 En framrusande natt Dramaten teater SE
2006 En helt vanlig diskbank Masthuggsteatern musikteater SE
2006 Energi Corona/La Balance dansteater DK
2006 England Dansstationens Turnékompani dans SE
2006 Hallihallå Teater Tre mim/teater SE
2006 Hux och Flux får Flax Dockteaterverkstan dockteater SE
2006 Hyllning till alla nyfikna Unga Riks teater SE
2006 Nebensache Junges Ensemble Stuttgart teater DE
2006 Past Half Remembered Teater NIE teater NO/CZ
2006 Pojken med de gröna 

fingrarna 
4e Teatern musikteater SE

2006 Poul sine høns Gruppe 38 musikteater DK
2006 Pudhana Moksham Natana Kairali teater IN
2006 Raudra-Åsa Aktör teater SE
2006 Råttpojken Månteatern teater SE
2006 Sandro Olof Larsson Regionteatern Blekinge Kronoberg teater SE
2006 Sitta Kvar Teater Västernorrland teater SE
2006 Snopp och Snippa Unga Riks teater SE
2006 Sov Du? Embla Dans & Teater dans SE
2006 Sälskinnet Operaverkstan musikteater SE
2006 Vad går du på? Månteatern teater SE
2006 Vi är dom Orionteatern dans SE
2006 Zeina & Nalle Teater Martin Mutter teater SE
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2008 Pepparkakeland Rani Nair dans SE
2008 Portiernia Teater Åttonde Dagen teater PL
2008 Rwanda my hope Mashirika teater/dans/musik RW
2008 RÄDDisor Zebra Dans dans SE
2008 Sag(o)likt sa bröderna 

Grimm 
Riksteatern mim/teater SE

2008 Sailor & Pekka Teater Tre mim/teater SE
2008 Slagmark Teater Rio Rose teater DK
2008 Som det var… Månteatern teater SE
2008 Svårast är det med dom 

värdelösa 
Teater Västernorrland teater SE

2008 Tre farbröder som inte 
ville dö 

Helsingborgs stadsteater musikdramatik SE

2008 Var god ta plats Öfa kollektivet sceniskt collage SE
2008 Vi som fortfarande lever Dansstationens Turnékompani dans SE

2008 Überaschung Dschungel Wien dans AT
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