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NÖJESPARKEN tar er med tillbaka till tiden då tv’n ännu inte blivit allas bäste vän. En tid långt 
före internet och smartphones. Den tid då parken var den viktigaste kulturplatsen för de allra 
flesta i vårt land.

Under stora delar av 1900-talet var Folkets Park en unik institution i svenskt nöjesliv. Här kunde man möta 
ett rikt och varierat utbud av kultur, nöjen och upplevelser. Hit gick man för att träffas, för att dansa, man 
gick på konsert och teater. Alla riksbekanta artister gjorde folkparksturnéer, föreningar ordnade lotterier, 
tävlingar och familjedagar. Det var få på den tiden som inte fick sin första dans, sin första kyss, sin första 
fylla eller sin första snyting i parken. 

Föreställningen NÖJESPARKEN bjuder publiken allt detta överflöd i fickformat. Inget kommer att saknas – 
passera det knattrande chokladhjulet eller ta en lott, kasta några bollar i det lilla tivolit. Ta en Citronil eller 
en kokt korv i papper. Njut sedan av underhållning från stora scenen där kuplettsång, magi, melodram 
och bondkomik slåss om utrymmet. Och låt sedan de kulörta lyktorna till slut leda er till dansbanan där ni 
själva kan ta en svängom.

Byteaterns ensemble visar sin breda begåvning när allt detta ställs på fötter i en föreställning som kommer 
nära sin publik. Och det är med stor lust vi ger oss utmaningen i kast, för en så rik källa att ösa ur som den 
svenska folkparkshistorien är svår att finna. Medlen är enkla, men upplevelsen total – inte minst för att 
föreställningen interagerar med sina parkbesökare. För varje lotteri behöver en vinnare, dansbiljetterna är 
gratis och vem som vinner talangjakten avgör – publiken. Välkomna till NÖJESPARKEN, mitt herrskap!
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Information och bokning 
Julia Hjertqvist

Byteatern Kalmar Länsteater
julia@byteatern.se

0480 – 43 44 44 / 076 - 569 65 44

Spelperiod:    Maj till december 2015
Längd:       ca 1,5h med paus
Publik:     70-80 pers
Pris Kalmar län:     12 000 kr
Pris Blekinge/Kronobergs län:  13 000 kr
Pris övriga Sverige:   12 000 kr + resor, traktamente och boende
Lokalyta:    9x12m
Takhöjd:   3,2m
El:     16 A Europahandske
Mörkläggning:     Ja
Bär, bygg och rivhjälp:   2 pers

På scen:    Martin Ellborg, Peder Nabo  
Regissör:    Harald Leander


