
PRODUKTIONSFAKTA

- En dansföreställning som inte håller sig på mattan.
 
Den är sport och den är dans.
Den är fyrkantig men ändå mjuk.
Den är utmattning och vila - hoppa och sen landa, falla och sen stå upp igen.
Matta Matta är en föreställning om trygghet och att våga ta en risk.
Två dansare går vilse i ett landskap av gymnastikmattor. Publiken får vara med  
på nära håll och kan kika in med både näsa och tår.

Matta Matta visas för barn, unga och vuxna från 6 år och uppåt. Föreställningen är 
skapad för Dansstationens Turnékompani för turné i gymnastiksalar.  
The 100Hands består av Jasper Džuki Jelen och Mojra Vogelnik Škerlj, bägge från 
Slovenien och verksamma i Nederländerna. Tillsammans skapar de dansföreställningar 
både för scener och för olika specifika platser och rum.

Koncept och koreografi:  Jasper Džuki Jelen och Mojra Vogelnik Škerlj
Dansare:    Alexandra Göransson, Pierre Enaux
Musik/ljudbild:   Jorg Schellekens 
Dramaturgi:   Moos van den Broek
Kostym:    Malin Cederberg

Premiär 16 september 2016 på Palladium Malmö. Läs mer på www.dansstationen.nu

“Det bubblar av skratt runtom i gympasalen. Dansarna Pierre Enaux och Alexandra 
Göransson gör vilda volter på gympamattorna, svänger runt med dem, bygger borgar, 
stjäl mattan som några av barnen sitter på. //- Vi brukar använda mycket rörelser som 
man kan känna igen, som att gå, springa och falla säger Mojra Vogelnik Škerlj  
– Då kan också publiken känna igen sig i rörelserna som plötsligt blir dans.” 

Yvonne Erlandsson, Skånska Dagbladet, 15 september 2016 

MATTA MATTA
MÅLGRUPP:  
Offentlig föreställning: från 6 år 
Skolföreställning: Årskurs 1-3
PUBLIKANTAL:  
Offentlig föreställning: 70 personer
Skolföreställning: max 60 barn + max 10 vuxna
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD:  
50 minuter 
SPELPERIOD:  
Premiär 16 september 2016 på Palladium, Malmö.
Turné sep-nov 2016, feb-april 2017.
PRIS:
Dag 1: 12.000 kr + 6000 kr för en andra föreställning 
på samma plats/samma dag.
Dag 2: 10.000 kr + 6000 kr för en andra föreställning 
på samma plats/samma dag.
Moms tillkommer ej.
Tillkommer traktamente, resa och boende. 
ANTAL MEDVERKANDE:  
Två dansare och en tekniker. 
BÄRHJÄLP:  
Två vuxna vid ankomst och vid riv, 1 tim per tillfälle. 
SPELYTA: 
Spelas i gymnastiksal.  
Vid scenversion, kontakta producent för mer information. 
SCENMÅTT:  
Minimum fri scenyta bredd 12 meter, djup 10 meter. 
Publik sitter på mattor på spelplatsen.
TAKHÖJD:  
Minimum 4 meter fri takhöjd över hela spelytan.
GOLV:  
sviktande trägolv, ej direkt på betong
MÖRKLÄGGNING:  
Nej
BYGG/RIVTID:  
1 timme/1 timme
Notera att dansarna behöver ett utrymme att värma 
upp på 2 timmar innan första föreställning, 
i anslutning om det ej är spellokalen.
TEMPERATUR I LOKAL:  
minst 20-22 grader

KONTAKT:  
Therese Johnson  
producent 
tel + 46 709 199 156,  tj@dansstationen.nu
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Ett rymdäventyr om att bejaka sin inre weirdo!
 
»[Min låt] handlar först och främst om den känslan… när det kliar i rumpan.
När det kliar i rumpan för att man måste anpassa sig till ett visst beteende, samhället eller vad 
det än är som går emot den man är och det som är naturligt för en «
 
Artisten Zhala, intervjuad i tidningen Rodeo. Dessa tankar inspirerade Mari Carrasco att 
utveckla dansverket Dear Humans. 

Publiken sitter runtom spelplatsen. I centrum befinner sig tre dansare, kvinnor 
eller kanske utomjordningar/aliens, som utforskar världen runt omkring. Tillsam-
mans med varandra och publiken speglar och tolkar de olika situationer och so-
ciala beteenden – Vem är normal? Vad är normalt? Vem betraktar egentligen vem? 
En förställning om att vara udda och inte passa in, med lust, humor och allvar! 
 
Mari Carrasco drivs av att söka efter nya idéer, bryta normer och visa starka kvinn-
liga 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 som “Bartolomeo” genom 
Carrasco Dance 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

DEAR HUMANS

“Barnen är lyriska  - vi har gått och diskuterat hela vägen tillbaka.. Spännande, cool, lite 
läskig, häftig. Full pott!!” Mail från lärare efter skolföreställning på Palladium, Malmö

“I Dear humans är dansarna utomjordiska varelser som ska få oss att fundera över människors 
beteenden och se oss själva utifrån. Och det lyckas de med. De vänder och vrider på verk-
ligheten och lockar till skratt. /.../ Publiken sitter runt scenen så dansarna har möjlighet att 
komma alla helt nära – och den möjligheten utnyttjas på bästa sätt. /.../ Sammantaget är 
Dear humans en trevlig upplevelse med medryckande dansfragment och en stor portion humor. 
Det räcker långt.”

Kristina Nilsson i Skånska Dagbladet, 21 sept 2015
 
“Och ifråga om teatral framställning och inlevelse funkar trion Göransson-Deres-Hallgren 
utmärkt. Väldigt fint skiftar dansarna också från det uppskruvade fysiska tonläget och ner till 
djupare, mer allvarsamma ackord. Som när de vandrandes fram längs bänkraderna rör vid pub-
likens hår och axlar, i en akt där alla våra noga utprovade masker faller till golvet.”

Malena Forsare i Sydsvenskan, 20 sept 2015

MålgRUpp:  
Från 10 år 
pUblikANtAl:  
90 pers
FöREStällNiNgSläNgD:  
ca 40 minuter 
SpElpERioD:  
Premiär 19 sep 2015 på Palladium/Malmö. 
På turné 2016-2017
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


