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”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.
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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


