Avart Dans & Rörelse presenterar

LONELY RiDERS
- På besök hos Ensamheten
Ett föreställningsprojekt baserat på Communitydans
LONELY RiDERS arbetar med dans inom tre områden:
- Communitydans; workshops och konstnärliga processer med specifika målgrupper
- Professionell produktion; föreställning skapad utifrån möten med våra målgrupper
- Forskning knuten till vårt arbete i samarbete med universitet i Norden
Syftet med projektet är att möta olika målgrupper i samhället och arbeta med dans och
kroppsspråk kring temat ensamhet. Det övergripande målet är att bygga broar och skapa
delaktighet mellan människor och grupper i samhället genom kreativitet och skapande.
Ensamhet kan vi uppleva vare sig vi är svenskfödda eller flyktingar, unga eller gamla, kvinnor
eller män. Vi vill ändra ’vi och dom’ till ’vi är dom och dom är vi’.
LONELY RiDERS på besök- hur ser ett residens ut?
Vi kommer att träffa målgrupper/människor lokalt förankrade till ett område. T ex en skola, en
arbetsplats, en flyktingförläggning, ett bostadskvarter, ett boende, en vårdinrättning m.fl.
Ett möte med LONELY RiDERS betyder dansverkstäder, där vi arbetar fysiskt med
kroppsspråk, dansteknik, musik och rytmer samt någon form av föreställning. Tillsammans
skapar vi ett material som vi kan redovisa inför varandra och inför en publik. Medverkande
danskonstnärer: Måns Erlandson, Conny Jansson, Louise Kvarby, Peter Lagergren
Vad förväntas av er som arrangör?
Vi behöver få veta på vilket sätt och var vårt projekt kan passa in lokalt/i kommunen och vilka
målgrupper vi ska arbeta med. I nästa steg behöver vi kontaktpersoner för utvalda
målgrupper och lokaler att möta dem i. Finansiellt söker vi större bidrag från olika håll för att
kunna genomför vår verksamhet till låg kostnad för lokala arrangörer/kommuner.
Våra målgrupper
• Barn och unga- med fokus på social och fysisk aktivitet
• Gamla människor- ensamboende/äldreboenden, ensamhet är ofta förknippat med ohälsa
• Flyktingar/nyanlända/ensamkommande- familjer som har lämnat sina länder och hem
• Arbetslösa/ensamsittare- Sverige har det högsta antalet ensamboende per capita i världen

Kontakt: www.avartdans.se, info@avartdans.se, tel. 073-6005417
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Projektet stöds av bl.a. Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Stockholms Läns Landsting, Abf-Sthlm,
Jordbro Kultur- och föreningshus

