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Dieselverkstaden Nacka 29/1 
Danscentrum Stockholm 30/1 2016



Program fredag 29 januari 
9.00-9.25 Samling och registrering med kaffe och macka  

09.30 KolKo ink: Rundgång (6-18 mån) 
09.45 Kommunresidens, presentation 
10.00  Claire Parsons Co.: And then …Och sen (5- 12 år )  
10.15 Memory Wax: Claroscuro (3-6 år) 

10.30 Nomodaco: Radio Amore (6-9 år)   
10.45 Embla: I min värld (3-6 år) 
11.00 Presentationer   

11.15 Johanssons pelargonerochdans: Koreografin (Åk 4-9) 
11.30  Dansstationen/Carrasco: Dear Humans (Från 12 år) 
11.45  Christina Tingskog: Stjärngalen (Från 9 år)   

  12.00-13.30 Lunch (på egen hand) 

13.30   KROPPSFUNKTION/c.off 
13.45 Zebra/Vnuk: Burken (4-6 år) 
14.00 Mandh Productions: Dansa mig (9-16 år) 
14.15  Arkeolog 8: Consume energy and make noise (från 13 år) 

14.30 Zebra/Öfa: Monster (från 13 år) 
14.45 Disa Krosness: Try Human (från 15 år)  
15.00  Helena Franzén: Going Astray (Åk 9-gymn) 

15.15 Maria Naidu: Doris. Do OR Don´t. (Ungdom, vuxna) 
15.30  Mari Carrasco: Ready Ready (Från 15 år, vuxna) 
  
15.45-16.30   Kaffepaus och mässmingel i foajén. Producenter, koreografer och   

 organisationer presenterar sina verksamheter i foajén. 
  
16.30  Kompani Raande-Vo: What is the definition of home? (Från åk 5, vuxna) 
16.45 Korda: Habibi – min älskling (från åk 5, vuxna) 
17.00 Viktor Fröjd: Ett slags mellan (Gymnasiet, vuxna) 

17.15 Charlotte Engelkes: Min mamma – en dokumentärmusikal (ungdom, vuxna) 

17.30 JUCK  (Ungdom, vuxna) 

I foajen efter sista inslaget: ReAct! : King of the jungle 
     
18.00-20.00 Mingel med dryck och tilltugg på Lilla Scen 

Med reservation för ändringar och ev. tidsförskjutningar i programmet. Du kan komma och gå 
under dagen men  observera att tiderna inte är helt exakta 

Dansmässan genomförs med stöd av Statens Kulturråd 

www.danscentrumstockholm.se
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Välkommen till Dansmässan 
- den nationella utbudsdagen  
för dans 

Dansmässan arrangeras varje år och besöks av mer än 250 arrangörer, 

danskonsulenter, Riksteaterkonsulenter, kulturombud, 

kultursekreterare, kultur- och teaterchefer. Dansmässan 2016 är den 

tolfte i ordningen på Dieselverkstaden. 

   Under mässan kan du se utdrag ur föreställningar på scenen och få 

presentationer av nya projekt. Du får en unik möjlighet att skaffa dig en 

bild av kommande turnerande föreställningar.  
   Du får också tillfälle att mingla med koreografer, grupper och 

producenter och träffa kollegor. Ett bra tillfälle för dig som vill knyta 

kontakter om du exempelvis söker samarbete med en koreograf för ett 

residens-projekt.



Fredag 29 januari kl 9.00 - 20.00 

Under hela fredagen pågår ett intensivt program på scenen då du 
kan se utdrag ur dansföreställningar för barn, unga och vuxna. Du 
hittar körschemat på baksidan och gruppernas egna presentationer 
längre fram i programmet. 
I foajen möter du koreografer, producenter och dansare. Flera 

grupper har bord med material och visar trailers. Men framför allt kan 
du prata med dem personligen.  
Kvällen avslutas med mingel! 

Lördag 30 januari kl 10.00 - 15.30 

Lördagen fortsätter med fördjupning om arrangörskap och inblick i 
några koreografiska processer och avslutas med samtal och mingel. 

Riksteatern håller i programmet tillsamman med Danscentrum 
Stockholm. Ett bra tillfälle att få tips och diskutera med andra  
arrangörer.



 

Vi vill skapa bättre förutsättningar för 
dansare, koreografer och arrangörer så 

danskonsten kan växa och utvecklas.

En stor del av de yrkesverksamma dansarna i 

stockholmsområdet är medlemmar hos oss. Vi 
erbjuder dem möjlighet att utvecklas som 

dansare och ger vägledning och information 
om auditions och repetitioner. Vi arrangerar 

daglig träning i våra lokaler med en ny coach 

varje vecka. Flera gånger per termin anordnas 
workshops för att fördjupa och utveckla 

dansarnas kompetens. Allt vi gör syftar till att 
skapa jobb för våra medlemmar. 

Till våra medlemmar som är koreografer 

tillhandahåller vi repetitionslokaler och 
studioscen. Dessutom är vi rådgivare i 

arbetsgivarfrågor och frågor om avtal, 
ekonomi, upphovsrätt mm. De allra flesta 

yrkesverksamma koreograferna är 

medlemmar. Vi är en viktig central del av  
den fria dansens infrastruktur.

Du som är arrangör kan vända dig till oss 

och få råd om vilka produktioner som kan vara 
lämpliga till just ditt arrangemang. Vi 

förmedlar kontakterna och kan även föreslå 

workshops, föreläsningar, arrangörs-
utbildningar med mera. Vi kan också vara 

länken när du söker en koreograf som ska 
jobba ”in residence” i ett längre samarbete. 

Varje år arrangerar vi Dansmässan – en 

nationell utbudsdag för den professionella 
dansen! På vår hemsida hittar du vår 

Arrangörshandbok och mycket mer intressant. 

I våra lokaler på Jungfrugatan i Stockholm 

visar vi föreställningar för förskolor, skolor och 
vuxenpublik, producerade i första hand av 

koreografer och grupper som är medlemmar i 

Danscentrum Stockholm. På vår studioscen 
kan man se såväl uruppföranden som work-in-

progress. 
DC Intro är ett återkommande format där 

några mer eller mindre färdiga verk visas 

samma kväll och koreograferna får feedback 
från publiken.

DANSARE KOREOGRAF

ARRANGÖR PUBLIKT



 

Föreställningar i stora studion

Workshop i stora studion

Foto: Håkan Jelk



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	

	

rundgång 
 

Ett danseko där de allra yngsta och deras nära 
vuxna 

upptäcker rörelsens värld. 
 

	
Grupp & Hemort:     KolKo ink. Stockholm 
Antal medverkande:  2 dansare 
Målgrupp:     6-18 månader 
Publikantal:     24 barn 
Scenmått:     8x8 
Takhöjd:      minst 3.50m 
El:      10A 
Längd:      ca 30 min  
Mörkläggning:      Ja 
Riggtid/Rivtid:     2h/1h 
Föreställningspris:  10 000kr. Två samma dag och   

plats 16 000kr 
 
Kontakt:      Sandra Fredriksson 070-240 57 27 
      info@kolkoink.se	
	

 
K o l K o  i n k .  

K o l l e k t i v K o m p a n i e t 

	





Titeln är sammansatt av de spanska orden claro (klart eller ljust) och oscuro (mörkt). 
Namnet kommer från leken med kontraster av färger när du vill lyfta fram eller ge fokus 
till vissa specifika delar i t.ex. en målning.  

Claroscuro bubblar av fantasi, där något slutar tar något annat vid - som en palett av 
färger och ljus, ständigt i förändring, blandas uttryck och dynamik. Föreställningen 
gestaltas med humor och värme. Här är leken i fokus. Behöver mörker bara vara 
skrämmande? Kan vi se ljus och färger även om vi blundar? Vad fascinerar och förenar 
oss, oavsett ålder? Vad väcker vårt intresse?  

Claroscuro har premiär i slutet av september 2016 på Barnens Scen i Malmö.

Titel: Claroscuro 
Gruppens namn: Memory Wax 
Gruppens hemort: Malmö                                                                              
Målgrupp: 3 - 6 år  
Max antal i publiken: 70 st 
Föreställningslängd: 35 min 
Antal medverkande: 2 dansare och 1 tekniker 
Scenmått spelyta: 8 x 8, kan diskuteras  
Takhöjdskrav: 4 m fri takhöjd  
Krav på golv: Ej betong, sviktande 
Mörkläggning: Ja total, klar vid ankomst 
Elkrav: 2 x 16A Europahandske alt 32A 
Bygg/rivtid: 4 tim byggtid/2 tim rivtid

Bärhjälp: 1-2 vuxna, beror på lokal 
Enhetspris: Dag 1: 12 000 kr + 8 000 kr, 2 st 
förest. samma dag/lokal.  
Dag 2: 10 000 kr + 6 000 kr 
Möjlig spelperiod i Salto!: hela oktober 2016
Övrig spelperiod: Ja, kontakta oss! 
Video teaser: https://vimeo.com/145565299  
(lösen: ClaroscuroSalto)

Kontaktuppgifter:  
Hemsida: www.memorywax.com 
E-post: hanna@memorywax.com 
Tel: 0704-928030



KONTAKTA NOMODACO 
Producent Emmy Astbury t: 0738015314  m: emmy@nomodaco.com 
nomodaco.com 

Titel: Radio Amore

Koreografi: Carolina Bäckman 
och Tove Skeidsvoll  

Dansare: Anna Ehnberg och      
Oskar Frisk 

Kompositör, medverkande, 
tekniker: Johannes Burström

Ljusdesign: Tobias Leira

Scenografi, Illustration och 
Kostym: Malin Koort

Vad är kärlek? Vad händer i kroppen när man blir kär och var i kroppen 
känns det? Hur skulle det vara om kärlek inte fanns? Radio Amore är en 
medryckande dansföreställning i form av en radioshow, för barn i åldrarna 
6-9 år. Med ett färgsprakande rum och med poppigt ljud och ljus besöker 
Radio Amore scener, skolor och bibliotek för att söka svar på kärlekens 
mysterium.  
Till föreställningen hör ett illustrerat skolmaterial med uppgifter, pyssel, upplägg till 
vidare diskussioner, samt instruktioner för att lära en dans från föreställningen.  
Radio Amore är en samproduktion med NorrlandsOperan, skapad i residens hos 
Kultur Skellefteå. Med stöd av Umeå Kommun, Kulturrådet och DC Stockholm. 

Nomodaco drivs av Anna Ehnberg, Carolina Bäckman och Tove Skeidsvoll. Gruppen har 
sedan 2002 arbetat med nutida dans i form av sceniska produktioner, tvärkonstnärliga 
projekt och genom workshops.

Målgrupp: 6-9 år 
Kostnad: 14.000 kr, 6000 kr 2 fst samma 
dag/lokal exkl. moms 
Resor, frakt, logi och traktamente 
tillkommer 
Rum: 6x7m takhöjd 3m 
Längd: ca. 35 minuter 

Elkrav: 3x16A Europahandske 
Golv: Ej betonggolv eller stengolv 
Antal på turné inkl tekniker: 3  
Bärhjälp: Ja 
Bygg/rivtid: 3h/1h 
Maxpublik: 100 
Mörkläggning: Ja 
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I MIN VARLD
..

Med hjälp av ficklampor, en resväska och en låda utforskar två olika karaktärer  livet och världen 
på olika sätt. Nya lekar uppstår i mötet dem emellan. Två karaktärer som är nyfikna på det stora 
såväl som det lilla. Alltifrån rymden och  det stora oförklarliga till det lilla krypet på stigen.

Idé och koreografi Anna Hagberg Wennerbeck Kostym & scenbild Anna Kraft Scenografi och rekvisita Pelle Agelii Ljus och video Johan 
Rödström Regihjälp Kristin Rode  Musik Per Brehmer, Anders Hagberg, Erik Dahl m.fl.

I min värld skapades ursprungligen för ett danskunskapandeprojekt inom Region Värmland. 

har stöd av:  samarbetar med:

En filosofisk, underfundig 
dansföreställning om vänskap

EMBLA dans & teater presenterar I MIN VÄRLD

Målgrupp 
Maxpublik 
Speltid
Medverkande
Spelyta
Spelyta ink publikplats
Golv
Takhöjd
El
Ljus/Ljud
Mörkläggning

 barn 3-6 år & familj 
60 barn 

ca 50 min inkl. verkstad
 2 dansare
 d: 8 m b: 7 m
  d:13 m b: 7 m

sviktande, ej betong
 min 2,8 m

16 A
 medtages

ja, lokalen bör 
kunna mörkläggas helt

Bygg/rivtid
Bärhjälp
Pris 

Resa 
Traktamente 
Logi 

Bokning  

2 tim 15 min / 1 tim
ja, tack! Gärna 2 personer

 9.500:- för 1 fst/dag 
 7.200:- för 2:a fst/samma 
 dag & plats, moms tillkommer

faktiska resekostnader tillkommer 
220/kr dygn och person 

vid övernattning 
tillkommer vid behov, 2 enkelrum

 
 Producent Elin Andersson 

info@embladans.se  
 0705 61 62 64 
 www.embladans.se 



 
 
I KOREOGRAFIN utforskar vi världen genom rörelse. Vi undersöker 
hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner. 
Ensamma och tillsammans provar vi oss fram, vi gör om och vi gör 
alltid rätt. Fram träder KOREOGRAFIN.  
 
KOREOGRAFIN är en interaktiv scenkonstföreställning som bygger på 
medverkan. I en liten grupp får du följa instruktioner via hörlurar där en röst 
berättar vad du ska göra och hur du ska röra dig. Små och stora möten 
uppstår när rösten får vägar att korsas, blickar att mötas, och får händelser 
och rörelser att sammanfalla. Välkomna! 
 
 
 
Målgrupp: Årskurs 4-9  
Speltid: 30 minuter  
Publikantal: 16 stycken (halvklass)  
Spelplats: Minst 8 x 8 m, fri takhöjd på 4 m  
Teknik: Vi har teknik med oss. Mörkläggning,   
   strömbehov: 3 x 16A + 10A             
Antal medverkande: 2 publikvärdar och 1   
   tekniker  
Bygg och rivtid: 3 timmar  
Pris: 8000 kr för 2 föreställningar, 12 000 kr för 4   
   föreställningar 
Bokning och information: Camilla Ljungdahl   
   info.koreografin@gmail.com / 073 663 67 28  
 
 
 
 
Johanssons pelargoner och dans skapar normkritisk scenkonst för barn och unga. Genom att ta 
upp frågor om makt och normer vill danskollektivet utforska såväl identitetsnormer som normer 
kring dans och scenkonst för barn. Johanssons pelargoner och dans arbetar för barns aktiva och 
jämlika deltagande i samhälle och kulturliv. 



Palladium | Södergatan 15 | 211 34 | Malmö | www.dansstationen.nu

DANSSTATIONENS TURNÉKOMPANI

PRODUKTIONSFAKTA

För alla som någon gång varit tonåring!
 

Inspirerat av sci-fi-världen, Daft Punk och Mr Bean gör DEAR HUMANS 
en resa in i en värld av okända språk, ljud och rörelser. I centrum står 
tre dansare, kvinnor eller kanske utomjordingar, som på sina egna sätt 
utforskar och tolkar situationer med varandra och publiken - vem är den 
normala? Vem betraktar egentligen vem? Vad händer om man inte förstår 
sociala koder eller kan uttrycka sig på ”rätt sätt”?  
Med lust, humor och allvar drivs denna föreställning om vara udda och 
inte passa in.  
 
Mari Carrasco drivs av att söka efter nya idéer, bryta normer och visa 
starka kvinnliga dansare på scen. Huvudfokus i hennes arbete är att  
utforska olika rörelsespråk, kvalitéer och dynamiker med ett köttigt och 
temperamentsfullt rörelsematerial som signum. Hon koreograferar också 
egna produktioner genom Carrasco Dance, så som Bartolomeo, och har 
gjort koreografi för Unga Klaras Girls will make you Blush.

Koncept och koreografi: Mari Carrasco
Dansare:           Alexandra Göransson,  
   Andrea Deres, 
   Elin Hallgren/Maria Pihl 
Ljusdesign:   Imre Zsibrik
Produktion:   Dansstationens Turnékompani/
   Mari Carrasco
Koreografiassistent:  Maria Pihl

Premiär 19 september 2015 på Palladium/Malmö. 
Läs mer på www.dansstationen.nu

DEAR HUMANS
MÅLGRUPP:  
Från 12 år 
PUBLIKANTAL:  
90 pers
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD:  
ca 40 minuter 
SPELPERIOD:  
Premiär 19 sep 2015 på Palladium/Malmö. 
Turné sep-nov 2015 , feb-april 2016
ENHETSPRIS:
Dag 1: 13.000 kr + 7000 kr, 2 fst samma dag/lokal
Dag 2: 10.000 kr + 7000 kr 
Moms tillkommer ej. 
Tillkommer traktamente, resa, boende.
ANTAL MEDVERKANDE:  
tre dansare och två tekniker.
BÄRHJÄLP:  
två vuxna vid ankomst och vid riv,  
ca 2 h vid ankomst och 1h direkt efter sista fst slut.
SCENMÅTT:  
Minimum fri dansyta 8x8 meter, fri scenyta 10x10 m. 
Publik sitter på fyra sidor runt om scenytan.
TAKHÖJD:  
4,5 m fri takhöjd över hela spelytan
GOLV:  
sviktande trägolv, ej direkt på betong
MÖRKLÄGGNING:  
ja
BYGG/RIVTID:  
3,5h/2h
TEMPERATUR I LOKAL:  
minst 20-22 grader
EL:  
3-fas 32A max 20 meter från spelplatsen, alternativt 
2x16A
KONTAKT:
Therese Johnson, producent
tel + 46 709 199 156
tj@dansstationen.nu



STJÄRNGALEN

Kom med på en färd bland stjärnor!
Vad kan bli eller vara en stjärna? En melodi, en person, en himlakropp?
Fyra mångsidiga dansare och mångsidig orkesterrmusik möter publiken med 
olika attityder till stjärnor. Tillsammans berättar de humoristiskt och galet om 
divor och wannabes samt poetiskt och kraftfullt om vår existens i universum.
Som scenföreställning med inspelad musik eller konserthusföreställning med symfoni-
orkester. Stjärngalen hade premiär o första spelperiod på Stockholms Konserthus okt 2014.
Vi ger också skapande skola projekt med utgångspunkt orkesterrmusik för samtliga stadier, 
tex Stor musik för små barn för förskola o lågstadiet.

Medverkande: Sofia Harryson, Alexander Larsson, Markus Lönneborg och Nelly Zagora
Ljusdesign och projektioner: Thomas Mirstam
Kostym: Christina Tingskog och Catharina Tivar

 FAKTA Scenföreställning 
 Målgrupp: 9 år och uppåt     Maxpublik:150 elever,
 samt familjeföreställningar fr o m 5 år  Teknikkrav: 32 A o bra musikanläggning
 Antal medverkande: 4 + tekniker   Pris tom 2016: 15 000 kr,
 Speltid: 50 min inkl. publiksamtal   2:a förest per dag 9 800 kr 
 Scenyta: 10 m bredd x 6,5 m djup   Resor, frakt, trakt o logi tillkommer.
 Takhöjd: 4 m      Vi medför ljusteknik o dansmattor

 För Konserthusföreställning med orkester eller projekt kontakta oss för upplägg och pris.
 Information o bokning: info.tingskog@mac.com, 0704-972464, www.christinatingskog.se 
 Producerades med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Stockholms konserthus. 
 Studiosubvention från Danscentrum Stockholm

 KOREOGRAF  CHRISTINA TINGSKOG    ReLaTIV  DaNSprOdUkTiOn

foto: Thomas Mirstam



(im)perfekta koreografier 
 
Om koreo_grafi är nedtecknandet (grafi) av en samling (kör/koreo). Så är (im)perfekta 
koreografiers ‘kör’ en samling kroppar med olika röster som medgörligt möjliggör, ser och 
hör varandras (och den egna) särskilda rörelse. Genom det förmår de sjunga (dansa) i 
‘perfekt’ (o) synk. Och nedtecknar en gemensam ‘koreografi’. 
 
Av och med David Pervaz, Carin Elander, Cristina Caprioli, Anja Arnqvist, Philip Berlin, 
Emelie Johansson, Madeleine Lindh och Pavle Heidler. 
 
(im)perfekta koreografier är ett koreografiskt samarbete mellan den dagliga verksamheten 
VIDA och ccap, samt en del av projektet KROPPSFUNKTION. 
 
KROPPSFUNKTION är ett projekt om dans, språk och koreografi. Vi undersöker vilka 
kroppar och funktioner som syns och inte syns i dansen idag. Vi tycker att dansen skulle må 
bättre och vara mer intressant om fler kroppar och funktioner skulle synas.  
 
KROPPSFUNKTION drivs av c.off och ccap som är två föreningar som arbetar med 
koreografi. De skapar projektet tillsammans med en daglig verksamhet som heter VIDA, med 
två gymnasieskolor som heter Kung Saga och Lindeparken och med danskompaniet Shake it 
Collaborations. Vi som deltar har: 
 

• olika funktionsvariationer  
• olika sätt att röra oss på 
• olika kunskaper som är viktiga för koreografi och för varandra 

 
Alla kallas för konstnärliga deltagare, oavsett vad vi kallas i andra sammanhang. Vi är runt 20 
konstnärliga deltagare och i KROPPSFUNKTION har vi försökt att skapa dans och 
koreografi utifrån allas våra olika sätt att röra oss på.  
 

• I KROPPSFUNKTION menar vi att personer med olika funktionsvariationer kan olika 
saker om rörelse, men att bara vissa lyssnas till och tittas på.  

• I KROPPSFUNKTION tycker vi att de som arbetar med dans och koreografi ska lära 
sig av fler förmågor.  

 
I KROPPSFUNKTION vill vi skapa dansföreställningar och dansutbildningar dit alla kan gå 
– där alla kan medverka. Idag ser det inte ut så. Det försöker vi ändra på.   
 
I KROPPSFUNKTION väntar vi inte på att få plats – vi tar plats – själva och tillsammans.  
 
Kontakt: www.kroppsfunktion.com  
 
KROPPSFUNKTION stöds av Arvsfonden, VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet, 
Kulturbryggan och Stockholms läns Landsting, 
 



Burken handlar om två goda vänner, allt är frid 
och fröjd och fågelkvitter tills de en dag hittar 
en burk. Vem kunde ana att en liten burk skulle 
sätta hela deras vänskap på spel!

Vännerna dansar sig igenom känslor av 
missunns amhet, girighet och självgodhet men 
också generositet, ödmjukhet och gemenskap.

Med dans, musik och humor hänger vi med på 
ett nervkittlande äventyr för att få reda på…
vad är det i burken?

Koreografi: Anna Vnuk
Musik: Orkesterpop, Mija Folkesson & David Shutrick
Ljus: Kalle Svensson
Scenografi/kostym: Jenny Kronberg

Målgrupp: 4–6 år
Speltid: ca 40 minuter
Medverkande: Två dansare och en tekniker
Publikantal: max 60 barn
Spelyta: 10 bredd x 6 djup (exkl. publikplatser) eller 
10 bredd x 10 djup (inkl. publikplatser)
Takhöjd: 3 meter
El: 3 fas, 16 amp (eller 32 amp)
Mörkläggning: Ja
Byggtid/rivtid: 3 timmar / 2 timmar
Golv: Ej sten eller betonggolv
Bärhjälp: Ja, en person

Pris: 11 000 kronor, 8 000 kronor föreställning nummer 
2 samma dag/plats. Turné utanför Stockholms län 
till kommer boende, traktamente och resor.
Kontakt: Lotta Brunberg, lotta@zebradans.se, 08-702 92 01

BOKNING

av Anna Vnuk - för barn från 4 år

Burken
Press:
» Burken bygger på en enkel ide som genomförs med fin 
tajming i ett genomkomponerat samspel- dans och musik 
med fina nyanser«

Anna Ångström SvD

» Lika härligt som att i tvåsamt skoj leka med en burk, lika 
förfärligt när habegäret och maktspråk poppar upp«

Margareta Sörensen Expressen

— om två goda 

vänner och en burk
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Anna Vnuk har arbetat på Stockholms Stadsteater, Riks-
teatern, Backa Teater och Dansens Hus. Hon har regisserat 
succén Grotesco på Scalateatern och koreograferat Möta 
hösten tillsammans? för Stockholms dramatiska högskola. 
År 2015 tilldelades Anna Vnuk TCOs kulturpris för 
»ett gränslöst, modigt och personligt konstnärskap«.

På bilden: Mariella och Åsa





Foto: Håkan Larsson



Av och med: ÖFA-kollektivet

Det blir häxdans, sång, överdrivna gester och fika. 
Runt ett festbord blandas gräddoft med svettstänk, 
skratt med skämskudde och självhat med allsång. 
Här hyllas det mest pinsamma, sorgliga, arga, glada 
och kåta.

I ÖFA:MONSTER härjar monstruösa känslor och 
drömmar om alternativa verkligheter. 
I interaktion med publiken blandas fiktiva och 
verkliga monster.

ÖFA-kollektivet bildades hösten 2004 och har sedan 
dess utvecklat en konstnärlig verksamhet som är 
stark och återkommande inom svensk scenkonst. 
Platt hierarki, genreöverskridande och normkritiskt 
är ledord för ÖFA.

Målgrupp: Från 13 år
Speltid: 45–60 minuter
Medverkande: Fem dansare och en tekniker
Publikantal: Max 40–60 barn, två skolklasser
Spelyta: 12 x 12 meter, gymnastiksal eller liknande
Takhöjd: 3,2 meter
El: 3 fas 16 A
Mörkläggning: Ja
Byggtid/rivtid: 3 timmar/3 timmar
Golv: Ej sten eller betonggolv
Bärhjälp: Ja, en person
Pris: 13 000 kronor, 9 000 kronor föreställning nummer 2 
samma dag/plats. Turné utanför Stockholms län
tillkommer boende, traktamente och resor.
Kontakt: Lotta Brunberg, lotta@zebradans.se, 08-702 92 01

PRESS:
» Att genus- och normativitetsfrågor är själva motorn 
i Monster är klart, men ÖFA närmar sig med lust 
och sinnlighet.«

Margareta Sörenson, Expressen

ÖFA:MONSTER
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- Från 13 år



Try Human -ett försök att vara människa 

 

Rörelse är början till en relation, till ett möte och grunden till vår kommunikation. Dans skapad 
utifrån intuition och empati tar dig med på en känslosam resa genom livet; en bergochdalbana 
genom sorg och skam, glädje och kärlek och ilska och ensamhet. Hur känns det att vara människa?  
 
Lektionsmaterial och workshop 
Att främja förståelsen för människor, dess värderingar, förmågan till inlevelse och olika upplevelser av uttryck 
för kunskap är viktiga mål för skolan. För att förstärka upplevelsen och lyfta en diskussion och reflektion 
erbjuder vi lektionsmaterial inför föreställningen, en workshop där vi lär ut dans från föreställningen (valfritt) 
och fördjupande samtal efteråt. 
  
Koreograf | Disa Krosness.  Framförs av | Emelie Wahlman, Moa Autio & Elin Samuelsson.  
Kostym/Scenografi | SaraLo Serra  Produktion | Alma Ericsson, Hanna Bladh & Disa Krosness 
Ljus | Jenni Pystynen 

 
Musik | Beyoncé, Ólafur Arnalds, Ryoji Ikeda, Nina Simone, Fourcolor, Annie Lennox & Marsen Jules. 
Text skriven och uppläst av Lena Andersson 
 

SPELAS 3 - 5 februari på Tegelscenen & 8-10 feb på Danscentrum Stockholm 
 
Målgrupp | 15 år och uppåt  Längd | 45 min + ev. workshop 1 tim 
 
Teknikkrav   
Min golvyta | 7 x 7 Föredragen golvyta | 10 x 10 
Möjlighet till mörkläggning | Ja 
Tillgång till PA & grundläggande ljus. Ljusplot finns tillgänglig fr den 11 februari.  
Pris | 16000/fst & dag. För två samma dag | 26000 kr  
Workshop inkluderad i priset. Kostnader för resa, logi samt moms tillkommer.  
Tillgänglighet | Från september 2016 och framåt 
 
Med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden & Stockholm Stads Kulturförvaltning. Ges i samarbete med 
Danscentrum Stockholm. 



Helena Franzéns nya verk Going Astray fokuserar på frågor kring fysisk 
orientering. Om vår förmåga att orientera oss i rummet och i tiden. Förmågan 
till kroppslig orientering är en del av vår mentala anpassning till omgivningen. 
Vilken är din fysiska identitet och vad är det du uttrycker med din kropp? 

I Going Astray prövar och utmanar tre manliga dansarna varandras olika styrkor genom 
ögonkontakt och beröring. I Anton Sjöstrands ljussättning har mörkret en stor betydelse 
och publiken utmanas att uppfatta och uppleva dansen på andra sätt än enbart genom 
blicken.  

Situationer av rumslig osäkerhet och vilsenhet uppstår. Sista biten kan ingen leda oss. 
Ögat luras och andra sinnen tar vid. Jukka Rintamäki, kompositör, har sedan tio år 
tillbaka samarbetat med Helena och specialskriver även denna gång musik till hennes 
nya verk. Nu får han sällskap på scenen av två musiker som spelar tuba och harpa vilket 
skapar ett alldeles eget sound för Going Astray. 

www.helenafranzen.se  |  Video: vimeo.com/helenafranzen

Koreografi:  Helena Franzén 
Musik: Jukka Rintamäki 
Dans:  Johan Forsberg, Isac Hellman, Ville Oinonen 
Kostym:  Helena Franzén, LiLa Ro skrädderikompaniet 
Ljusdesign:  Anton Sjöstrand, Lumination

Tekniska krav 
Spelyta: djup 7m bredd 8m 
Takhöjd 5 m 
Mörkläggning: ja 
Bygg/rivtid 3 tim/2 tim 
Antal resande på turné 4 
Speltid ca 45 min 
För åk 9 och gymnasiet 

Kontakta oss för prisförslag 
Lena.uhlander@gmail.com 
Tel. +46 70 572 86 65 
Producerad av Magma Dans i samarbete 
med Vänersborgs kommun 

Med stöd av Kulturrådet, Stockholms 
stad, Stockholm läns landsting

Going Astray

Foto: Håkan Jelk



Doris. Do OR Don’t

Är det en konst att få danskonst att kommunicera ? 
Det här är en annorlunda och dansant föreställning som vill roa utan pekpinnar. 
Tillsammans med dansarna utforskas vissa principer som fortfarande tillämpas inom den moderna dansen. 
Har scenen och rummet någon betydelse för betraktaren ? 
Är det sant att vi ser först och hör sen, eller är det tvärtom ? 
Får vi någonsin svar på; varför skapar man ett dansverk om en döende svan men inte om en döende hund ?
I den här föreställningen som tar avstamp i Doris Humphreys koreografiska teorier engageras publiken till 
att ta ställning för eller emot. 
Innan paus visas ett dansverk komponerat helt enligt Doris H. I andra delen får publiken ta del av DOs och 
DON’Ts och bjuds in att dela med sig av sina synpunkter. 
Doris Humphrey (1895-1958) är en erkänd pionjär och initiativtagare till den moderna dansen som växte 
fram i USA under 1900-talet. Hennes principer inom koreografi och komposition som beskrivs i The Art of 
Making Dances tillämpas fortfarande. 

Speldatum: 14-15/2 Dansstationen, Malmö, 16/2 Stenkrossen, Lund, 17/2 Barbacka, Kristianstad 

Med stöd av Kulturrådet, Region Skåne, Konstnärsnämnden, Malmö Kulturstöd & i samarbete med 

Riksteatern Skåne/ Danskonsulent Claes Forsell-Andersson 

PRIS: 15 000:- + moms samt kostnader för resor/frakt, boende och ev. 
traktamenten. 
SPELYTA : 9x9 m
TAKHÖJD: minst 4,5m
EL: 16A trefas
BYGG / RIVTID: 5 tim / 3 tim
BÄRHJÄLP: Ja
MÖRKLÄGGNING: Ja
GOLV: sviktande, ej sten eller betong
Föreställningen kan spelas på olika typer av spelplatser, traditionell scen ej 
nödvändigt. 

KONTAKT:

producent@marianaidu.com 

eller

Tfn: 073 - 717 41 39 
www.marianaidu.com, 
http://scenkonstportalen.riksteater

n.se/producent/651, 

www.madein-theweb.com/maria-

naidu 
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Kontakt: 070-640 88 13             pr.raandevo@gmail.com           www.raandevo.se

”Ett fyrverkeri av dans och egna berättelser.” - NA
”En hänförande totalupplevelse. Dans, rörelser, text, teckenspråk, 
färg och musik blir till en fantastisk berättelse som gör mig rörd, 

till tårar och glad i själen. Se den, njut den!”  - Lena Ryö

What is the definition of home? 

”I vissa scener hörs spontana små utrop och avundsamma suckar. 
Försiktiga skratt blandas med talande tystnad. 

Och ibland en slags förlägenhet, då någon av dansarna kommer riktigt nära. 
Fysiskt eller i tanken.” - NA

Vi säger här, här hör jag hemma, men vad menar vi? Vad innebär ordet hem för dig? 
Går det att känna sig hemma och samtidigt vara på väg? Måste hemma stå fast, ha väggar, 

golv och tak? Eller kan jag finna mitt hem inuti mig själv? Kan jag vara hemma i någon annans hem? 
Kan mitt hem vara i någon annans land? Finns det platser där jag får och inte får känna mig hemma?
I svingande lek mellan musik, ord, koreografi och teckenspråk blir människorna på scenen varandras 

partners, vänner, ledsagare och leksaker. Föreställningen spelas på både engelska och svenska.

& KOMPANI RAANDE-VO

LENA JOSEFSSON 

Föreställning: What is the definition of home?
Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxna 
Idé, koncept, regi: Lena Josefsson 
Koreografi: Lena Josefsson i samarbete med dansarna
Dansare/Aktörer: Snoden Samariya, Hui-Han Hu Gustavsson, 
Linn Ragnarsson, Mira Ravald, Jonathan Bringert
På turné: 5 dansare, 1 tekniker

Skolföreställning:
Speltid: 60 min (inkl interaktion med eleverna) 
Publikantal: Max 130 (gärna färre)
Spelyta: Minst 8 x 8 gärna 10 x 10
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 2h / 1h
Föreställningstid: Ej före kl. 10:30

Golv: Sviktande, ej sten eller betong, takhöjd 4m.
Teknik: Arrangören står för bra ljudanläggning med medhörning, 
samt möjlighet att koppla in CD-spelare eller spela upp från dator 
Bärhjälp: Ja, en person som känner till lokalen
Pris: 17.000kr + 8.000kr för 2 föreställningar på samma plats och dag.

Offentlig föreställning: Vuxna
Speltid: 1h 20min
På turné: 7 personer 
Föreställningsgage: 29.000kr
Trailer: https://vimeo.com/148802246
Kontakta oss för mer information kring vuxen produktionen eller
besök gärna vår hemsida www.raandevo.se

Obs! För samtliga föreställningar tillkommer resa, logi, traktamente



 
KORDA AIM / MATSESGÅRDEN STIGSBO presenterar  

!
!

HABIBI min älskling – en dansföreställning av KAIM / Linda Forsman 
 

 
Dansen är som havet och skogen, kärleken, vänskapen, trädgården, jorden - vår 
jord, som den enda jord vi har - plötsligt kan allt gå förlorat. Föreställningen kan 
framföras på små och stora scener samt utomhus. 
 

Koreografi : Linda Forsman,  Ljus / Musik / Scenrum : Lou T Lundqvist 
 

Dansare : Jimmie Larsson, Matilda Bilberg 
 

Målgrupp : från årskurs 5  
 

Speltid : 47 min 
 

Publikantal : max 120 
 

Antal medverkande : 
  

2 dansare, 1 koreograf, 1 tekniker  
 

Spelyta : minimum 6 x 7 m 
 

Takhöjd : minimum 3.20m 

Teknikkrav : CD - spelare, mixer, 
 

 högtalare, ljusteknik enligt avtal 
 

Byggtid : minimum 5 timmar 
Bärhjälp / bygghjälp : Ja 

 

Elkrav : minimum 16 A 
 

Mörkläggning : Ja 
 

Workshop : Ja
 

Föreställningspris / gage : skolföreställning 15.000, kvällsföreställning 18.000 
 

Eventuella resor / logi & traktamente tillkommer 
 

Kontakt : 070 - 206 93 37 
 

Emejl : info@korda.org 
 

Hemsida : www.scenkonstportale.se/producent/313 
 

Med stöd av Hedemora kommun, Stiftelsen Scenkonst Stjärnsund och Dalarnas Läns Landsting.  
Tack till Danscentrum  

 
                          ©Lou T Lundqvist 

                                



	 	

	 	 	
		

	
 
	

Fakta 
Målgrupp: Vuxen/ Gymnasiet  
Längd: 60 min + publiksamtal  
Urpremiär: 8 sep 2015 på Dansens hus 
Producerad med stöd av: 
Konstnärsnämnden och Stockholms 
stad. 
 
Credits 
Koreograf: Viktor Fröjd  
Dansare: Anton Borgström, Ida 
Holmlund, Alexander Alcaide 
Kompositör: Niclas Lindgren  
Ljusdesign: Anton Andersson 
Kostym: Sofi Gregersdotter 
Scenograf: Andreas Frienholt 
 
Turné 
Antal resande: 5st 
Spelyta: 8x8m Takhöjd: 4 m. 
Golv: Alla underlag, rent och tomt, 
gärna svart.  
Lokal: Scen/Blackbox 
Bygg/riv offentlig: 8/1,5 tim. 
Ljud: Ett PA anpassat till spelplatsen 
 
Pris  
Föreställning  
18000kr  
 
Resa och logi och traktamente 
tillkommer.  Teknik tillhandahålls av 
arrangör.   
 
Workshop 
Erbjuds i anslutning till föreställningen. 
2 pedagoger per workshop á 60min, 
max 40 deltagare.   
3500kr.  
 
Kontakt  
Mail: info@viktorfrojd.com 
Tel: +46704947207 
Hemsida: www.viktorfrojd.com 
 
	

”Ett slags mellan är genomtänkt. Genomgående 
kontrasteras mörker mot ljus, svart mot vitt, musik mot 
John Cage-tystnad, show mot process, snygga moves 
mot dess motsats...”  
Örjan Abrahamsson, DN  

	
	

Ett slags mellan befinner sig i ett 
mellanrum av förväntan av en 
dansföreställning, streetdance, en 
process och ett resultat.  
 
I mellanrummet finner vi ingenting och allting. 
Livet sker i mellanrummet, avskalat och ärligt 
utan möjlighet till ett censurerande och 
förvrängande av vår mänskliga natur. 
Mellanrummet är i nuet.  
 
Vi uppmanas att ständigt använda vårt 
intellekt för att finna en identitet och en plats i 
tillvaron. I sökandet efter denna identitet 
tappar vi bort själva varandet. Ett samhälle 
baserat på resultat och effektivitet intresserar 
sig inte för processer eller vägen till målet. 
Detta gör att det skapas en förväntan av hur 
tiden ska användas, men upplevelsen av tid 
är personlig och därför är processen viktig. 
	

Ett slags mellan 

Foto: Håkan Jelk 



Ett sprudlande nytt solo 2016 
Den internationella performance-primadonnan och regissören Charlotte Engelkes 
gav världen en aldrig tidigare skådad Kvantfysisk Vaudeville; Svarta Hål, som även 
gick som ”Veckans föreställning” på SVT under hösten 2015. Engelkes egna 
tolkningar av Wagners operor och Strindbergs Fröken Julie är legendariska. Nu intar 
hon scenen själv igen med nya solot; Min mamma – en dokumentärmusikal! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi kommer alla inifrån. Det finns ingen som inte har eller har haft, en mamma.  
Engelkes gestaltar, dansar o sjunger om och för mamman från djupt olika 
samhällsskikt; Invandrad, infödd, kringresande, död, alkoholiserad, stark, paranoid, 
vacker, framgångsrik, elak, levande och närvarande. I henne bor kärleken, 
hopplösheten och framtiden. På scenen är hon som hon är, var och blev kvar. Galen, 
förtvivlad och rasande rolig.  
 
Föreställningen är en hyllning som mer eller mindre halsbrytande reflekterar våra 
mammor, genom deras egna texter, bilder och minnen. Alltid med kärlek, varsam 
hand och glödande övertygelse. Tillsammans med dokumentärfilmaren Erik Pausers 
inramning, Sophie Holgerssons texter och Willi Bopps´s förtrollande ljudvärld blir Min 
mamma allas mamma. Charlotte Engelkes spirituella och alldeles egna sprudlande 
scennärvaro sjunger, överraskar och underhåller. 
 
Ide och koncept Charlotte Engelkes, Sophie Holgersson 
Regi Charlotte Engelkes Musik Willi Bopp  
Text Sophie Holgersson, Charlotte Engelkes Koreografi Bo Arenander 
Video Erik Pauser Kostym Anna Ardelius Ljus Karl Svensson  
Video design Venus Krantz, Alessandro Stigliano Foto Mats Bäcker 
Produktion Astarte Produktion i samarbete med Statens Kulturråd, Sveriges Författarfond, 
Kulturbryggan, Konstnärsnämnden och Stockholms Stad  
 
Målgrupp: vuxen/ungdom. Speltid: ca 75 min 
Spelyta: 10 X 10  (min 6 X 6 m, tak 4, 5 m) Teknikkrav: Vänligen kontakta oss. Mörkläggning: Ja 
Bygg/rivtid 8/3 timmar Pris: 40 000 kr, följande 25 000 resa, logi och traktamente för 3 personer  
Kontakt: info@charlotteengelkes.com, Hemsida: www.charlotteengelkes.com 

Min Mamma 
- en dokumentär- 
musikal 
 



JUCK 2016   
 

Iklädda prydlig skoluniform juckar fem dansare med stenhård blick. I JUCK visar dansarna hur man tar 

plats. Det handlar om friheten att uttrycka sig, om sexualitet, att ha kul och att vidga perspektivet på 

femininitet och kön. Bakom de propra skoluniformerna finns det fortfarande plats för sexualitet, 

aggressivitet, ömhet och kreativitet. Under dansmässan 2016 visas ett utdrag ur helkvällsföreställningen 
JUCK som hade premiär på Dansens Hus i Stockholm i maj 2015.   

Kollektivet JUCK grundades redan 2011, och har framträtt i olika former. De har gjort bejublade 

framträdanden över hela Sverige och 2013 skapade de filmen JUCK som har visats på festivaler världen 

över. JUCK framträder 2016 med helkvällsföreställning samt med kortare performance och 
platsspecifika nedslag. JUCK kan också hålla workshops i dans med fokus på platstagande. Bland 

medlemmarna i JUCK finns erfarna danspedagoger inom streetdance och samtida dans, utbildade vid 

Dans och cirkushögskolan. Format kan anpassas till plats och målgrupp.  

Om föreställningen:  

JUCK är: Feyona Naluzzi, Shirley Harthey Ubilla, Tarika Wahlberg, Cajsa Godée, Madde Ngoma och 

Emelie Enlund Ljud:  Eric Sjögren (SE) Kotelett & Zadak (DEU) Ljusdesign: JUCK och Tobias 
Hallgren.  

Längd:  ca 50 min  
Scenyta: minst 7x7m  
Pris : 30 000kr exklusive moms  
Vid flera antal speltillfällen kan vi komma överens om pris. För kortare performance eller platsspecifikt 

nedslag (1530 min) Pris: 500015 000kr exklusive moms  

 

Ytterligare information och pressmaterial ges mot förfrågan på contactjuck@gmail.com 

 

 



KING OF THE JUNGLE

Folk på stan. Människor i rörelse. Alltid på väg. 
I stora hjordar rör de sig genom den moderna 
storstadsdjungeln.

En av de vanligast förekommande arterna är 
kontorsarbetarna, som lever den största delen 
av sina liv framför en dator, men oftast ser man 
dem stressandes till nästa möte, med portföljen 
i högsta hugg. Deras lätt framåtlutade hållning 
och målmedvetna gång utgör en syn som 
smälter väl in i storstaden. Med föreställningen 
King of the Jungle, kommer React! få dem att 
sticka ut. 

King of the Jungle är en gatushow där ReAct! 
leker med situationer, konventioner och bilder 
som är vanligt förekommande på ett torg och i 
en stad.

Genom fysiskt utforskande arbete och 
improvisation vrider och vänder vi på vår 
uppfattning av kontorsarbetaren och prövar 
gränserna för kommunikationen mellan publik 
och artist inom ramen för en gatuföreställning.

Video:
http://tinyurl.com/react-kotj

Målgrupp: från 5 år

Föreställningens längd: 25 min 

Max antal i publiken: 500 personer 

Yta/scenrum: Gata/Torg/Skolgård 

Platt och torr yta, öppen plats, 10x8m

Ljudsystem: Föredras, ej nödvändigt

Mörkläggning: Behövs ej

Rigg/rivtid: 15min/15min

Pris: 12 000 kr

Ytterligare föreställning samma dag:

6 000 kr

Resa, boende och traktamente för 5 

personer tillkommer.

Kontakt:

www.reactactions.com

info@reactactions.com

Tel. 0046 (0)738794025



 

Program lördag 30 januari 
Lördagen fortsätter med fördjupning om arrangörskap och inblick i några 
koreografiska processer och avslutas med samtal och mingel. Riksteatern håller i 

programmet tillsamman med Danscentrum Stockholm. Ett bra tillfälle att få tips 
och diskutera med andra arrangörer. 

  
09.00 - 10.00 Vi öppnar dörrarna, registrering, introduktion 

10.00-11.00 Dansens kulturpolitik och dans och koreografi idag, Julia Sundberg och 
  Rasmus Ölme 

11.00-12.00 Inblick i några koreografiska processer. Hur kan det se ut och vad kan  
  det producera? Efterföljande samtal med möjlighet att ställa frågor,  
  Anna Grip 

12.00-12.45 Lunch 

12.45-13.45 Hur, var, varför, för vem och när presenteras dans och koreografi?  
  Tankar kring curatering, Anna Efraimsson 

13.45-15.30 Action space med möjlighet att diskutera arrangörsfrågor  
  med stöd av konstnärer. 

15.30-17.00 Mingel 

Arrangör: Riksteatern och Danscentrum Stockholm 

Medverkande: 
Anna Efraimsson 
Anna Grip 
Julia Sundberg  
Rasmus Ölme 
Carl Olof Berg  
Sebastian Lingserius 
Stina Nyberg 

29-30/1 2016
DANSMÄSSAN
Dieselverkstaden Nacka 29/1 
Danscentrum Stockholm 30/1 2016


