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  Avsändare Landstingsstyrelsen 

Scenkonstbiennalen 2013 – ansökan om 
bidrag 
Bakgrund 
Den 21-26 maj 2013 arrangeras Scenkonstbiennalen i Jönköping. Arrangemanget 
sker i samverkan mellan Smålands Musik och Teater och Svensk Teaterunion och 
det är första gången en gemensam angelägenhet för scenkonsten teater, 
musikteater och dans. Dansbiennalen och Teaterbiennalen slås samman och 
utvidgas till att bli en samlingsplats för alla genrer inom scenkonsten inklusive 
musikteater. 
 
Att Landstinget genom Smålands Musik och Teater, får ansvaret att arrangera 
Scenkonstbiennalen är naturligt med ett nybyggt Kulturhus Spira och för att 
Smålands Musik och Teater har fått ett utvidgat uppdrag att producera teater, 
musikteater och dans.  
 
Scenkonstbiennalen kommer att innehålla ett stort antal gästspel med 
produktioner från hela landet, även ett antal utländska. Scenkonstbiennalen består 
även ett stort antal seminarier och workshops.  
 
Förutom Kulturhuset Spira, så kommer lokaler på Högskolan samt andra scener i 
Jönköping att tas i anspråk. De fyra teaterhögskolorna kommer att spela var sin 
slutproduktion där de nya skådespelarna får en möjlighet att visa upp sig. 
Radioteatern kommer att sända direkt från Kulturhuset Spira. Vi räknar med 2 300 
medverkande varav ett stort antal utländska gäster från cirka 30 länder. 
 
Arrangemanget vänder sig inte enbart till branchen, ett stort antal biljetter till 
olika föreställningar kommer att reserveras för allmänheten. Även seminarier och 
workshops kommer att vara öppna för lokala deltagare. Ett samarbete med länets 
teaterföreningar har inletts för att tillsammans underlätta för publik från hela länet 
att ta del av utbudet.  

Syfte och mål  
Scenkonstbiennalen blir ett tillfälle att visa på de resurser som finns i regionen, 
med Kulturhuset Spira och de möjligheter som finns för framtida evenemang som 
eventuellt framöver kan generera stora intäkter till regionen och gynna 
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besöksnäringen. Att i ett forum tillsammans med utländska gäster få samla svensk 
scenkonst och utbyta idéer men även få tillfälle att marknadsföra svensk 
scenkonst internationellt kommer att ge stor inspiration.  
 
Ekonomi  
Den totala budgeten för biennalen är 8,2 mnkr. Finansiärer är Kulturrådet, 
Musikverket, Svenska Institutet, Smålands Musik och Teater och Jönköpings 
kommun se uppställning nedan 
 
Kulturrådets utvecklingsbidrag för regional 
kulturverksamhet 1 800 000 
Kulturrådet Internationell kulturverksamhet: 
samarbetsprojekt 400 000 
Destination Jönköping, Jönköpings kommun 500 000 
Deltagaravgifter 

 
1 200 000 

Biljettintäkter 
 

200 000 
Svenska Institutet, Nordisk 
kulturfond 

 
200 000 

Musikverket 
 

500 000 
Smålands Musik och Teater – egen 
insats  

 
700 000 

Sponsring, fonder m m 
 

300 000 
 
 

 

5 800 000 
 

Återstående 2,4 miljoner finansieras av Landstingets i Jönköpings län och 
Jönköpings kommun. Landstingets andel ska vara högst 1,7 mkr. 
Resultatet för biennalen tillfaller/belastar Landstinget. 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  
 
att ur landstingsstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter anvisa högst 1,7 mnkr för 
genomförande av Scenkonstbiennalen i Jönköping den 21-26 maj 2013.  
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör  

Ola Lundmark 
Regional utvecklingsdirektör  

  
 



 

Arrangör 

Svenska Scenkonstbiennalen som arrangeras den 21-26 maj 2013 i Jönköping och Spira sker i 
samverkan mellan Smålands Musik & Teater och Svensk Teaterunion, svenskt centrum för ITI, 
International Theatre Institute. Teaterunionen är en medlemsorganisation för den svenska 
scenkonsten med medlemmar från hela branschen, såväl arbetsgivare som fackförbund, 
institutioner, upphovsmän, fria grupper mm. 

Bakgrund  

Svenska Teaterbiennalen har arrangeras vartannat år tillsammans med en värdteater/värdkommun 
och i samverkan med respektive Landsting/Region i Sverige.  

Teaterbiennalen har ägt rum sedan 1993, från Luleå i norr, till Malmö i söder.  

Svenska Teaterbiennalen har varit det största branschmötet för scenkonsten som arrangerats i 
Sverige, ett sätt för teaterbranschen att mötas och utvecklas.  

Nu efter tio framgångsrika Teaterbiennaler slås den samman med Dansbiennalen och byter namn till 
Svenska Scenkonstbiennalen. Scenkonstbiennalen utvidgas till att bli en samlingsplats för alla genrer 
inom scenkonsten, även musikteater som tidigare saknat en samlande mötesplats.  

Genomförande 

Den huvudsakliga spelplatsen blir det nya scenkonsthuset Spira, särskilt lämpat att ta emot scenkonst 
inom alla genrer. På grund av det stora antalet föreställningar kommer även ett flertal andra scener 
och möjliga spelplatser i Jönköping att tas i anspråk. Högskolan blir ett centrum för seminarier och 
workshops.  

Medarrangörer är Statens Kulturråd, Svenska institutet, Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, Svenska 
Musikverket, Teaterkritikers förening, Nordisk kulturfond, Teatercentrum, Danscentrum, Scen utan 
gränser, Kulturkraft Stockholm, Kulturkraft Syd med flera. 

Alla deltagare betalar deltagaravgifter och biljetter till föreställningarna kommer att säljas till 
allmänheten.  

Boendet bokas företrädes vis som grupper, olika teatrar och fria grupper bokar för sin personal. Även 
privatbokningar kommer att göras, men i mindre antal. Därutöver kommer Scenkonstbiennalen att 
boka ett stort antal rum för medverkande artister, seminarieledare, föreläsare, funktionärer, m.fl. 
Organisationen tar minst ett, kanske två hotell i anspråk för eget bruk.  



Program 

Under Scenkonstbiennalen visas det bästa av svensk scenkonst. Scenkonstbiennalen kommer att 
innehålla ett stort antal produktioner från hela landet, och även att antal utländska gästspel. Totalt 
kommer ett 50-tal föreställningar att ges. Flera av föreställningarna är riktade till barn och ungdom 
och där kommer barn och unga från Jönköping att bjudas in. Även ett 50-tal seminarier och 
workshops kommer att arrangeras. Fem slutproduktioner från teaterhögskolorna kommer att spelas 
där de nya aktörerna får en möjlighet att visa upp sig. Radioteatern kommer att sända direkt från 
biennalen. Vi räknar med 2 300 medverkande, varav ett stort antal utländska gäster från c:a 30 
länder. Arrangemanget vänder sig inte enbart till branschen, ett stort antal biljetter till olika 
föreställningar kommer att reserveras för allmänheten till ett lågt pris. Även seminarier och 
workshops kommer att vara öppna för lokala deltagare. En fantastisk möjlighet för människor I 
Jönköping att få tillgång till en riktig teaterfest. Bussar från länet kommer att anordnas. Ett 
samarbete med Per Brahegymnasiet kommer att initieras för att göra såväl elever som lärare 
delaktiga I biennalen. Ett stort antal volontärer bestående av scenkonstarrangörer, estetelever och 
övriga kulturintresserade är vidtalade. 

Mål 

Under Scenkonstbiennalen riktas stor uppmärksamhet mot Jönköping och Jönköpings län.  

Tidigare biennalen har alltid generat stort intresse i media, även internationellt.  

Scenkonstbiennalen kommer att generera intäkterna på 15-17 miljoner till Jönköping och näringarna.  

Biennalen kommer att visa på Jönköpings resurser för framtida arrangemang och därigenom gynna 
besöksnäringen, samt att öka intresset för scenkonsten. 

 

Alf Algestam 

Projektledare 

0705-678075 
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18 januari 2013 
Pressinformation från Teaterunionen 
 
 

 
 

 

VÄLKOMMEN TILL SCENKONSTBIENNALEN 2013!  

Scenkonstbiennalen 2013 äger rum den 21-26 maj i Jönköping med det nya kulturhuset Spira som 
huvudarena. 

Scenkonstbiennalen innehåller föreställningar från hela landet, internationella gästspel, 
studentproduktioner, workshops, seminarier och många andra möjligheter till konstnärliga utbyten och 
samtal. Biennalen 2013 står också som värd för ett internationellt musikteaterevenemang Music Theatre 
Now och presenterar nordiska pjäser i Nordic Drama Train. 

 
Varmt välkomna!  
 
Teaterunionen och Smålands Musik & Teater 
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FÖRESTÄLLNINGARNA TILL SCENKONSTBIENNALEN 2013 ÄR VALDA 
 
Detta är den första scenkonstbiennalen, med uppgift att spegla hela den svenska scenkonsten i dess bredd 
och mångfald. 
 
Efter tio teaterbiennaler och fem dansbiennaler har vi för första gången bett producenterna själva att 
nominera de föreställningar som de anser har en sådan särskild kvalitet att de bör vara med på en 
scenskonstbiennal. 
 
Vi är glada över att har fått in 230 nominerade föreställningar! Det visar på en fantastisk rikedom och 
vitalitet inom den svenska scenkonsten. Många av de nominerade föreställningarna har fina 
biennalkvaliteter, men urvalet måste bli mycket selektivt, då biennalen har sina begränsningar i tid och 
rum. Biennalen är ett viktigt forum för debatt om scenkonsten, dess samtid och framtid, och vi är 
övertygade om att diskussionerna även kommer att innefatta föreställningar från de senaste åren som inte 
visas där.   
 
Ett ledord för den första scenkonstbiennalen är gränsöverskridande. Dagens scenkonst känner inte några 
fasta genregränser.  Musik, dans och texter möts i nya konstellationer. Det finns också en växande rörelse 
mot att sudda ut gränserna mellan konstverket och publiken, som i allt högre utsträckning blir 
medagerande. Många produktioner har skapats utifrån dokumentärt material och har teman kring 
samtida skeenden och samhällsfrågor. Dagens föreställningar har i allt högre utsträckning en målgrupp 
med flytande åldersgränser och den scenkonst som producerats för barn och ungdomar angår i lika hög 
grad vuxna, och tvärtom. Även mellan de olika typerna av producenter börjar gränserna att suddas ut och 
det finns många samarbeten och samarbetsprojekt mellan institutioner, fria producenter och enskilda 
aktörer. 
 
Urvalskommittén består av branschföreträdare med olika bakgrund, referenser och smak. Vårt arbete har 
varit väldigt roligt men svårt. Vi har sett så många föreställningar på scenen som möjligt, men vi har inte 
kunnat se alla. Vi har sett inspelningar på DVD och vi har konsulterat ”spanare” i olika delar av landet.  Vi 
har inte alltid varit eniga, vilket vi ser som ett sunt tecken på mångfalden av uttryck och tilltal. 
Medlemmar i urvalskommitténs har själva varit inblandade i några av produktionerna – självklart har de 
inte deltagit i beslut kring dessa.   
 
Vi hoppas att de valda föreställningarna ska ge nya perspektiv och fördjupade upplevelser. Vi gläds åt att 
alla nu kan samlas i en gemensam biennal där vi kan manifestera den höga konstnärliga kvalitet och 
stimulerande mångfald som tillsammans utgör dagens svenska scenkonst! 
 
 
Stockholm i januari 2013 
Urvalskommittén 
 
 
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, skådespelare 
Åsa Söderberg, teaterchef, Skånes Dansteater 
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare, Svenska Assitej 
Susanna Hedin, konstnärskollektivet SUTODA 
Erik Gavelin, student, scenkonstproduktion, Stockholms Dramatiska Högskola 
Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten, riksteaterkonsulent Västerbotten 
Martin Nyström, kritiker, DN 
Nasim Aghili, regissör, dramatiker, redaktör konsttidskriften Ful 
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen 
 

 
 
Läs mer om Scenkonstbiennalen på scenkonstbiennalen.se. 
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5boys.com 
Backa Teater 

I ett övergivet hus mitt i en stor stad leker fem pojkar: Sssschblam, sssschblam, schblam- swosch! Världen 
försvinner, leken uppslukar allt. Som superhjältar räddar de mänskligheten när omgivningen rämnar. 

Den slovenska dramatikern Simona Semenic pjäs 5boys.com behandlar våldets skiftande uttryck i 
samhället, från serietidningen till köksbordet, via skolgården och hela vägen till slagfältet. 

Genom pojkarnas lek ställs frågor om våldets makt och identitet. Är varje människa en potentiell förövare? 
Vad är det vi egentligen avnjuter i biosalongens mörker och i TV-soffan? Var får tjejerna plats inom 
broderskapets jämlikhet? Pjäsens fem pojkroller är alla skrivna för kvinnliga skådespelare. För regin 
svarar Anja Susa som är före detta konstnärlig ledare på Duško Radovic-teatern, Belgrads systerscen till 
Backa Teater. 

Av: Simona Semenič 
Översättning: Lucia Cajchanová, Henrik Dahl 
Regi: Anja Suša 
Scenografi & kostym: Helga Bumsch 
Musik: Igor Gostuški 
Skådespelare: Maria Hedborg, Gunilla Johansson, Josefin Neldén, Sandra Stojiljković, Emelie Strömberg 
Musiker: Stefan Abelsson, Anders Blad, Daniel Ekborg, Mats Nahlin, Bo Stenholm 
Dramaturg: Stefan Åkesson 
Mask: Marina Ritvall 
Ljus: Peter Moa 
Ljud: Kenneth Kling 
Videoprojektioner: Tomas Fredriksson 
Rörelseinstruktör: Damjan Kecojevic 

 
Foto: Ola Kjelbye 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2012/11/5Boyspress2.jpg
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C 
Dramaten 

I Hamadi Khemiris fysiska och tempostarka enmansföreställning får vi ta rygg på den märkliga partikeln C 
som slungas ut i världen. Via jetmotorer, albatrossbajs och elektroniska signaler tar sig C fram och 
upplever allt från olycklig kärlek till MMA och granatexplosioner. 

Hamadi Khemiri är förvisso ensam på scen, men vi får ändå möta ett stort antal karaktärer i en mängd 
olika miljöer. Hans verktyg är den egna kroppen, en ljudsampler och en snillrik ljussättning. 

Av & med: Hamadi Khemiri 
Scenografi & ljusdesign: SUTODA 
Ljuddesign: Martin Hallberg 

 
Foto: Roger Stenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/C.jpg


 

 

 

 
 TEATERUNIONEN SWEDISH ITI // Kaplansbacken 2 // SE-112 24 Stockholm // T +46 8 462 25 30 // www.teaterunionen.se 

Carmina Burana 
Folkoperan  

Körverket Carmina Burana av Carl Orff spelades på Folkoperan efter en konceptidé signerad Folkoperans 
konstnärliga chef och regissör, Mellika Melouani Melani. Kvinnor i 80-årsålderns berättelser vävs in i 
denna konsertanta version. De delar scenen med den kända operasångaren Olle Persson, Folkoperans kör 
och orkester, gästande körer och barn. 

De äldre kvinnorna spelar en central roll i Carmina Burana. Deras berättelser vävs in i verket och deras 
skira livstrådar står i kontrast till Carl Orffs bombastiska och starka musik. 

Carmina Burana, som bygger på dikter från 1100- och 1200-talen, handlar om livets förgänglighet. Här 
lovsjungs naturen, längtan, vinet, kärlekens ljuvlighet och den köttsliga driften. Man sjunger även om hur 
härligt ont och svidande ont det gör att leva. Carmina Burana uruppfördes 1937. 

Solister: Olle Persson, Miriam Ryen, William Baker, Kristina Hansson, Johan Rydh, Hanna Husahr, 
Jaques Radinson. 

Medverkande damer: Birgitta Södergren, Britt Hansson, Britt Reuterwall Hörnstedt, Ingert Glasman, 
Kaarina Collin, Karin Carlvik, Ulla Ekander 

Musik: Carl Orff 
Konceptidé: Mellika Melouani Melani 
Musikalisk idé: Joakim Unander 
Musikalisk bearbetning: Anders Högstedt 
Scenografi & ljus: Bengt Gomér 
Koreografi: Charlotta Öfverholm 

Verket planeras att spelas i Jönköping med medverkan av Jönköpings Sinfonietta och lokala körer. 

 
Foto: Mats Bäcker 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/carmina-burana.jpg
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Den kaukasiska kritcirkeln 
Folkteatern Gävleborg 

En klassiker med 9 skådespelare, 4 musiker och ett fantastiskt tält. 

Bertolt Brechts Den Kaukasiska Kritcirkeln blir den första föreställningen att inviga ett nyskapat och 
unikt scenrum - ett 280 kvm stort, 13 meter högt, fristående, hydrauliskt uppfällbart teatertält. Här tar 
skådespelare och musiker emot till en föreställning, fylld av sång och musik. 

I Pontus Stenshälls regi lyfter vår föreställning det burleska, folkliga och farliga i denna teaterskröna. 

Berättelsen om Kritcirkeln utspelar sig i ett krigets Georgien. Vi får följa tjänsteflickan som med mod, 
slughet och fara för sitt liv, flyr genom bergen med ett bortglömt barn - ett barn som är arvtagare till den 
nyss störtade makthavaren. Tjänsteflickan uppfostrar pojken som sin egen, men snart kräver barnets 
riktiga mor att få honom tillbaka. För att lösa konflikten om barnet utses en inte helt given domare… 

Föreställningen undersöker den grundläggande frågan om hur ett samhälle, ett land, en värld ska 
organiseras för att förnuftet ska råda, och kanske visar den att i ett samhälle som hamnat upp och ner, så 
är det den som står på huvudet som står rätt. 

Av: Bertolt Brecht 
Regissör & scenograf: Pontus Stenshäll 
Kostymör: Katrin Brännström 
Maskör: Janina Rolfart 
Musik: Simon Steensland 
Ljusdesign: SUTODA 
Ljuddesign: Mikael Andersson (Centerstage AB) 
Dramaturgi: Per Holm 

Ensemble: Anna Andersson, Björn Johansson, Mats Jäderlund, Krister Lindgren, Arabella Lyons, Peter 
Mörlin, Martin Pareto, Aja Rodas, Alexandra Zetterberg Ehn 
Musiker: Görgen Antonsson, Bertil Fält, Arvid Pettersson, Simon Steensland 

 
Foto: Martin Skoog 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/den-kaukasiska-kritcirkeln.jpg
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Doppelgänger 
Regionteater Väst 

Ett tomt scenrum. En grupp människor, dansare och besökare ur publiken, intar rummet. 

Scenens befolkning har ett gemensamt uppdrag - att åstadkomma ett projekt. Relationer och förtroenden 
skall byggas, en grupp ska konstrueras och finna sin struktur. Besökarna utrustas med hörlurar och får 
genom dem instruktioner för att skapa och delta i de gemensamma aktiviteterna på scenen. Dansarna 
utgår från en koreografi som ska omge och interagera med besökarna. Både de medverkande och vi 
betraktare får uppleva en spegling av verket då situationerna demonteras och återskapas, Doppelgänger är 
ett verk som försöker synliggöra idéer om demokrati och interaktion och placerar sig i mellanrummet 
mellan det iscensatta och verkligheten. 

Koreografi: Martin Forsberg 
Scenografi & kostym: Jenny Nordberg 
Ljusdesign: Fredrik Zetterberg  

Dansare: Michael Tang Pedersen, Helena Lundqvist, Jessica Andrenacci, Maria Ulriksson, Rasmus 
Skaremark-Solberg, Jonathan Sikell 

Foto: Håkan Larsson 

 
 
 
 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/doppelganger1209122657.jpg
http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/doppelganger1209122657.jpg
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From Sammy with love 
Stockholms Stadsteater 

Rennie Mirro och Karl Dyall – två av Sveriges främsta entertainers – gör en föreställning om Sammy Davis 
Jr. Sammy Davis Jr (1925-1990) ”kungen av showbiz” blev störst på Broadway och banade väg för svarta 
artister i USA under 50- och 60-talet, var bästa vän med Frank Sinatra och skapade stor skandal när han 
gifte sig med May Britt Wilkens från Stockholm. Men trots alla framgångar kände han sig alltid utanför. I 
föreställningen berättar Mirro och Dyall även om sig själva: hur det varit för dem att vara blandbarn, hur 
deras karriär och privatliv påverkats av att vara ”svart-vita” som de säger. 

From Sammy with love är en nyskriven pjäs av Jonna Nordenskiöld. 

Manus & regi: Jonna Nordenskiöld 
Kapellmästare: Joel Sahlin 
Musiker: Magnus Anderfjärd, Johan Bengtsson, Carl Flemsten 
Scenografi & kostym: Sven Haraldsson 
Ljus: William Wenner 
Ljud: Ola Stenström, Lina Nilsson 
Koreografi: David Dalmo 
Mask: Patricia Svajger 

Medverkande: Karl Dyall, Rennie Mirro 

Foto: Carl Thorborg 

 
 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/From-Sammy-with-love1.jpg
http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/From-Sammy-with-love1.jpg
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Future Memory 
Rani Nair 

Rani Nair koreograf och dansare från Lund presenterar dansverket Future Memory, en personlig dialog 
runt återskapandet av ett stycke danshistoria. I centrum för föreställningen står koreografin Dixit 
Dominus som den tyske koreografen Kurt Jooss 1975 skapade för den karismatiska indiska dansaren 
Lilavati. Efter Lilavatis bortgång ärvde Rani Nair verket från hennes svenska make, Bengt Häger som var 
en legendarisk profil inom svensk dans. 

Efter att ha gjort en rekonstruktion av Dixit Dominus 2003 ställer sig Rani idag frågor om verkets 
underliggande logiker, sammanhang och samband. Vilka var upphovspersonernas uppsåt och önskemål? 
Vad innebär det att vara ansvarig för en bit danshistoria? 

Av & med: Rani Nair 

 
Foto: Imre Zsibrik 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/future-memory1.jpg
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Introduction 
Björn Säfsten 

Semiotiskt flimmer, en piñata i upplösning och ett kidnappningsdrama med förbundna ögon. 

Verket Introduction skapas utifrån en gemensam idé med Anja Arnquist och Sophie Augot, två dansare 
som koreografen Björn Säfsten arbetat med under flera år. Här omprövar de sitt sätt att arbeta och 
utforskar nya vägar i kommunikationen mellan scen och salong. De arbetar med hur koreografi formar 
identitet, representation och närvaro. 

Syftet är att presentera hur skapandet går till genom att sudda ut gränserna mellan uppvisande, 
redovisande och redogörande. 

I Introduction frågar de sig: "Vad bär vi med oss - och vad kan vi kasta av oss?" Koreografen Björn Säfsten, 
ursprungligen från Umeå, har ett 10-tal uppmärksammade verk bakom sig. Han skapar just nu ett nytt 
verk får Skånes Dansteater och förbereder ”Fictional copies” i sin egen verksamhet för november 2013. 

Introduction är en fristående uppföljare till Display som hade urpremiär här 2011. Båda verken ingår i ett 
treårigt projekt, som förutom koreografiska verk består av research och forskning i samarbete med 
filosofen Per Nilsson på Konsthögskolan i Umeå. 

Idé, kostymkoncept och scenografi: Anja Arnquist, Sophie Augot, Björn Säfsten 
Koreograf: Björn Säfsten 
Dansare: Anja Arnquist, Sophie Augot 
Ljus: SUTODA 
Filosof: Per Nilsson 
Kostymassistent: Anna Benettsson 
Ljud: Jon Skoog 
Produktion: Säfsten Produktion & Nordberg Movement 
Management: Nordberg Movement 
Samproduktion: Säfsten Produktion & NorrlandsOperan 

Producerad med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Konsthögskolan i Umeå och Vetenskapsrådet 

 
Foto: Nicklas Dennermalm 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2012/10/introduction_233.jpg
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Jag ringer mina bröder 
Malmö Stadsteater & Riksteatern 

Har ni hört vad som hänt? En bil. En explosion. Mitt i city. 

Ett brott har begåtts. En stad har förlamats av rädsla. Huvudpersonen i Jonas Hassen Khemiris nya pjäs 
irrar runt och försöker agera normalt i ett landskap fyllt av paranoia. Men vad är ett normalt beteende? 
Vem är en potentiell gärningsman? Och vad händer när de misstänksamma blickarna riktas mot den egna 
personen? 

Jag ringer mina bröder är en rolig och rasande uppgörelse med våra fördomar gentemot andra och 
varandra. Pjäsen tar avstamp i en text med samma titel som Jonas Hassen Khemiri skrev för DN i 
december 2010, en vecka efter bombdådet i Stockholm. 

Jag ringer mina bröder är Sveriges bidrag till Europe Now – ett samarbetsprojekt där fem teatrar i 
Europa har som mål att beskriva det samtida och framtida Europa, präglat av nya identiteter och 
befolkningsstrukturer. 

Av: Jonas Hassen Khemiri 
Regi: Farnaz Arbabi 
Scenografi & kostym: York Landgraf 
Ljusdesign: Carina Persson 
Kompositör & ljuddesign: Anna Sóley Tryggvadóttir 
Mask: Agneta von Gegerfelt 

I rollerna: Kardo Razzazi, Gloria Tapia, Pablo Leiva Wenger, Angelica Radvolt 

 
Foto: Peter Westrup 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/jag-ringer-mina-bro%CC%88der.jpg
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Name of the next song 
Andersson Dance 

Barockmåleriet och naturen som partitur för rörelse. 

”Vi lever i en tid av extrema hastigheter och vi får hela tiden en mångfacetterad samling av intryck. I Name 
of the next song försöker jag återskapa tiden som vi uppfattar den i det verkliga livet. Dvs. jag låter 
rörelsen få den tid just den rörelsen behöver. Tiden blir sålunda inte artificiell utan reell. Det är nämligen 
också så jag upplever BJNilsens musik” / Örjan Andersson. 

Name of the next song hade premiär vid Aarhus Teater i Danmark februari 2012. Andersson Dance är en 
ständigt föränderlig konstellation av konstnärer som samarbetar med koreografen Örjan Andersson. 
Basen är i Stockholm där projektkompaniet existerat sedan 1996. I Name of the next song hösten 2012 ser 
vi dansare från Sverige, Spanien och Israel tillsammans med kompositören och musiken BJNilsen på scen. 
Örjan Andersson är i vår aktuell med Werther på Dramaten, premiär 2 februari samt ett nytt verk för 
Andersson Dance i samproduktion med RESiDANS, premiär på Dalateatern 6 april. 

Koreografi: Örjan Andersson 
Medverkande: Dan Johansson Asher Lev, Shi Pratt, Nuria Guiu Sagarra, BJNilsen 
Komposition & livemusik: BJNilsen 
Ljus & scenografi: Udo Haberland 
Kostym: Nina Sandström 
Produktion & management: Nordberg Movement 
Fotograf: Mats Bäcker, Rasmus Baaner 
Samproduktion: Aarhus Teater & Andersson Dance 

Producerad med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Konstnärsnämnden och Kulturkontakt Nord. 

 
Foto: Rasmus Baaner 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/Name-of-the-next-song.jpg
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Natten är dagens mor 
Norrbottensteatern 

Pjäsen utspelas på ett familjedrivet landsortshotell i mitten av 50-talet. Hotellets beläggning är på 
nedgång. Ekonomiska problem hopar sig. Kerstin, mamman, flyr till alkoholens mildrande rus och gör allt 
för att dölja sitt tilltagande missbruk. Erik, pappan och döttrarna Görel och Sara, hamnar i ett 
medberoende med ständig oro och misstänksamhet. Ändå fortsätter familjen att försöka älska varandra. 

Natten är dagens mor blev Lars Noréns stora pjäsgenombrott. Ett tätt familjedrama med starka känslor 
och svart humor. 

Rasmus Lindberg har bearbetat pjäsen, så att pappans roll blivit mammans och sönernas roller döttrarnas. 

Manus: Lars Norén 
Regi & bearbetning: Rasmus Lindberg 

Medverkande: Margareta Gudmundson, Therese Lindberg, Mats Pontén, Maja Runeberg 

 
Foto: Anders Alm 

  

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/natten-ar-dagens-mor1.jpg
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Njutningens Ekonomi 
Poste Restante 

Blir du vanligtvis blir stående vid baren då du egentligen längtar efter att dansa? Känner du dig löjlig vid 
allsång och vågar du bara prata med främlingar då du är utomlands? 

Njutningens Ekonomi är en träningsanläggning för oss som har svårigheter med att uppnå ”kul”. 
Tillsammans arbetar deltagare och funktionärer för att skaffa större förståelse för vad det är som 
skrämmer oss från att ge sig hän. Under närmare tre timmar tränar vi, utifrån egna förutsättningar, på 
erkänt svåra moment i utekvällens koreografi. 

Kvällen avslutas med ett grupp-pass i säker men festliknande miljö. 

Koncept & Regi: Poste Restante (Erik Berg, Linn Hilda Lamberg, Stefan Åkesson) 

Medverkande: Erik Berg, Josefina Björk, Lena Kimming, Linn Hilda Lamberg, Olof Melander-Lange, Lena 
Kimming, Alvaro Ovalle, Anna-Karin Penton, Stefan Åkesson 

Njutningens Ekonomi är samproducerad av Poste Restante, MDT och Key Performance. 

 
Foto: Theresia Viska 

 

 

 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2012/10/pengar.jpg
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Roses & Beans 
Shake It Collaborations 

Roses & Beans är en vardagsmusikal med rosiga kinder, flörtiga kroppar och sporadiska love songs till 
taktfast marsch. Paret dunkar huvudet hårt i diskbänken och undersöker parrelationen som institution 
och projekt-mall för lycka. Kan vi fortsätta reproducera parsamhet och samtidigt göra revolution? 

Föreställningen kommunicerar en genusnyfiken heterosexualitet och öppnar för vidare kritik och 
diskussion kring kön, kropp, blick och problematiseringar av de livsval som präglar den traditionella 
parrelationen. Roses & Beans är en intim festlighet som lånar extrakt från konstnärspar som Marina & 
Ulay, John & Yoko och Brad & Angelina. Koreografierna i Roses & Beans vardagsrum är en handling av 
nyfikenhet och exakt jämlikhet, measured by every step we take and every move we make. 

Scenkonstnärerna Tove Sahlin och Dag Andersson, som tillsammans bildar kompaniet Shake it 
Collaborations, skapade verket och har turnerat internationellt och nationellt i mängder av sammanhang. 
Roses & Beans har spelats i gallerier, klubbar, museer, foajéer, klassrum, konferensrum, dansstudios samt 
på festivaler. 

Koncept, koreografi & scenartister: Dag Andersson, Tove Sahlin 
Kostym & scenografi: Dag Andersson, Tove Sahlin 
Fotografer: Ela Spalding, Moa A Thambert, Susanne Lindeberg 

Skapades inom ramen för Bastardproduktion, sedan januari 2013 del av Shake it Collaborations repertoar. 

Producerad med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden 

I samarbete med: Estudio Nuboso, Ponderosa Tanzland, Dans i Värmland. 

 
Foto: Moa A Thambert 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/Roses-Beans.jpg
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Rövare 
Unga Dramaten 

En uppkäftig och musikalisk klassiker om revolt, frihet och två bröder som väljer olika vägar. Vad skiljer 
ett lyckat uppror från ett föraktat våldsbrott? Och vem bestämmer vad som är vad? 

Bröderna Karl och Franz kämpar inte bara om den åldrade faderns kärlek, de älskar också samma kvinna. 
Det är starkt och hemskt och fruktansvärt roligt. Det rör vid våra mest primära drifter, något vi alla varit 
med om och känner igen. 

Av: Friedrich Schiller 
Översättning: Magnus Lindman 
Bearbetning: Hannes Meidal, Jens Ohlin 
Regi: Jens Ohlin 
Scenografi & ljus: SUTODA 
Kostym: Jenny Linhart, Inger Elvira Pehrsson 
Peruk & mask: Anne-Charlotte Reinhold 

Medverkande: Danilo Bejarano, Hannes Meidal, Per Mattsson, Emma Mehonic, Eva Melander, Christoffer 
Svensson 

Foto: Emily Laye 

  

 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/Rovare.jpg
http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2013/01/Rovare.jpg
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SCUM-Manifestet 
Turteatern & Counterforce Produktion/CP 

När manligheten har gjort hela världen till ett skitställe så skapar vi en plats för ohämmad vrede, 
kamplystnad och kärlek. 

SCUM-Manifestet är en av litteraturhistoriens starkaste texter. Den är världsberömd, ökänd och ändå 
okänd. Den är hatad och älskad, ofta utan att ens ha blivit läst. För oss är den något vi inte kan komma 
undan. Den är konfrontation, grova överdrifter, glasklara sanningar, febriga utopier, djupa insikter, 
parodi, kärlek och uppror. Den tillåter sig att vara hög och låg, möjlig och omöjlig. 

TURteatern och Counterforce Produktion/CPs “föreställning” är helt baserad på Valerie Solanas text och 
vi lämnar högaktningsfullt allt rotande i upphovskvinnans privatliv därhän. Helt enkelt med Solanas egna 
ord: det här är inte “Stor konst”, “Djupa grejer” eller “Sluka kultur”. Det här är en “ishacka i patriarkatets 
arsle”. 

SCUM-Manifestet har sedan premiären 2011 skapat en enorm debatt som spridit sig långt utanför den 
gängse teatervärlden. Den har blivit hyllad och hotad, varit på en bejublat turné över hela Sverige och 
spelat över 100 slutsålda föreställningar. 

Av: Valerie Solanas 
Översättning: Sara Stridsberg 
Regi, ljus & scenografi: Erik Holmström 

Medverkande: Andrea Edwards 

 
Foto: Jonas Jörneberg 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2012/11/Scum-manifestet1.jpg
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This is not a love story 
Gunilla Heilborn 

Vera: Om två personer går bredvid varandra tillräckligt länge kommer dom till slut att smälta samman 
i en punkt. 

Kowalski: Det är där man försvinner, i horisonten… 

Vera: Alla historier måste sluta på något sätt. 

 I This is not a love story möter vi två motvilliga hjältar – Kowalski och Vera. Eller heter de egentligen 
Emma och Folke? 

Med en charmerande enkelhet växlar de mellan dans och spridda frågeställningar: Vem gjorde vad? När? 
Hur? Och varför? Finns det någon speciell period i historien som man borde koncentrera sig på? Har du 
någonsin arbetat inom fiskeindustrin? 

I  ett finkänsligt sökande efter sammanhang och kontinuitet hamnar våra hjältar på en färd som inte på 
något sätt handlar om destinationen, utan bara om de reflektioner de gör längs vägen. En äkta 
roadmoviedans. 

Iscensättning: Gunilla Heilborn 
Koreografi & text: Gunilla Heilborn tillsammans med de medverkande 
Medverkande: Kristiina Viiala, Johan Thelander 
Musik: Kim Hiorthøy 
Ljus: Miriam Helleday 
Scenografi och kostym: Katarina Wiklund 
Ljuddesign: Johan Adling 
Turnéproduktion: Emmy Astbury 
Teknisk samordning: Lumination 
Management: Åsa Edgren/LOCOWORLD 
Samproduktion: NorrlandsOperan, Göteborgs Dans & Teaterfestival med stöd av EUs culture program 
genom NXT STP och Dansens Hus. 

  
Foto: Stefan Bohlin 

http://scenkonstbiennalen.se/wp-content/uploads/2012/11/lovestory-02.jpg
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INTERNATIONELLA GÄSTSPEL 
Scenkonst för demokrati och yttrandefrihet 
 
 
Vitryssland 
Belarus Free Theatre: Trash Cuisine  
 
Belarus Free Theatre är idag en av världens modigaste teatrar. Deras medlemmar är 
ständigt förföljda och deras föreställningar i Minsk spelas underjordiskt. Teaterns 
konstnärliga ledare lever sedan ett par år i exil i London.  
 
Den 5 oktober 2012 hade Belarus Free Theatre urpremiär på en ny pjäs med titeln Trash 
Cuisine, som handlar om dödsstraffet. Det är en stor produktion med nio skådespelare 
och musiker och stora delar av texten framförs på engelska. Så här presenterades 
produktionen i SR.s Kulturnytt: 
 

Belarus Free Theatre har med stöd från Amnesty International rest runt och 
samlat material i bland annat Thailand, Malaysia, Ghana och Gambia. Och 
genom hela uppsättningen finns Vitryssland – alltså Belarus – med som ett 
av de förfärande exemplen med runt 30 avrättningar om året där anhöriga 
knappt får någon information ens efteråt. Trash Cuisine har regisserats av 
Belarus Free Theatres Nikolaj Khalezin som understryker att just nu är 
Australien den enda kontinent där ingen avrättas. 

 
- Om inte Vitryssland verkställde avrättningar skulle det vara två 
kontinenter som avstod, säger Nikolaj Khalezin som tycker att övriga 
Europa borde markera ännu tydligare mot hans hemland. 

 
Trash Cuisine har ett intensivt och utmanade scenspråk och en mycket hög konstnärlig 
nivå.  
 
I anslutning till föreställningen planerar vi en diskussion kring situationen i Vitryssland. 
En eventuell samverkan med Svenska Institutet diskuteras.  
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Ungern 
Budapest Báb Szinhaz: Kung Ubu och magyarerna 
 
Den fria teatergruppen Báb Szinhaz arbetar med både skådespelare och dockor  
och har gjort en lekfull uppsättning av Kung Ubu med hänvisningar till situationen i 
dagens Ungern. Regissör för föreställningen är Csaba Kiss. 
 
Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de stora begräsningarna i yttrandefriheten i  
Ungern och har ett seminarier kring detta, med medverkande ur ensemblen och från 
andra håll. 
 
Gruppen har själva sökt bidrag för resorna från olika instanser i Ungern.  
 
 
Pakistan 
Tehrik-e-Niswan (Women’s development through theatre and television): 
Hum who haen jinnhay Jang Nay Barbaad Kiya – We are the dispossesed 
 
Regi, koreografi, text och huvudroll Sheema Kermani, skådespelare och klassisk dansare.  
Tehrik-e-Niswan betyder Woman’s Movement och är något som ovanligt som en 
kvinnogrupp i Pakistan som via teater, dans, musik och video vill sätta fokus på kvinnors 
situation. Trots obeskrivliga hinder och problem har de lyckats överleva och även bli 
accepterade som professionella konstnärer. Tehrik-e-Niswan har gjort över 40 
produktioner och deltagit i många festivaler.  
 
Föreställningen We are the dispossed är en blandning av dans, teater, videoprojektioner 
som på ett lättsamt och underhållande sätt tydliggör kvinnans situation i Pakistan.  
  
 
Iran 
Shabnam Tolouei: Autumn Dance 
 
Shabdan Tolouei gestaltar i denna lilla, mycket starka men underhållande föreställning 
tre olika kvinnor från Iran med relation till det ökända Evin-fängelset. Den iranska 
skådespelerskan är förbjuden att arbeta i sitt hemland och lever i exil sedan 2005.  
 
Föreställningen Autumn Dance gjorde stor succé då den gavs i Stockholm under Woman 
Playrights International Conference i augusti 2012. Den produceras i samarbete med 
Riksteatern, som kommer att inbjuda den till turné under hösten 2013.   
 
 
Övrigt 
Ytterligare ett dansgästspel på temat Scenkonst för demokrati och yttrandefrihet 
kommer att inbjudas det är ännu inte bekräftat. 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 13-
29 
Tid: 2013-02-11 kl. 13.00-15.40 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 26 
Dnr 
LJ 
2013/ 
176 

Scenkonstbiennalen 2013 ansökan om bidrag 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för ärendet. Den 
21-26 maj arrangeras Scenkonstbiennalen i Jönköping. 
Arrangemanget sker i samverkan mellan Smålands Musik 
och Teater och Svensk Teaterunion och det är för första 
gången en gemensam angelägenhet för scenkonsterna teater, 
musikteater och dans. Den totala budgeten är på 8,2 mnkr 
och finansiärer är Kulturrådet, Musikverket, Svenska 
institutet, Smålands musik och Teater och Jönköpings 
kommun. 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
anvisa högst 1,7 mnkr för genomförande av 
Scenkonstbiennalen i Jönköping den 21-26 maj 2013. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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