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   MINDRE VERSION

Målgrupp Personer med 
funktionsvariation, från 10år

Publikantal 50st // 32st 
Speltid 45 min
Spelyta 12m x 18m // 10m x 15m  
Takhöjd 4,5m takhöjd  
Teknikkrav   Ljustekniker och fullt 

utrustad blackbox för ljud 
och ljus. Finns rider för 
specificering. Vi utgår ifrån 
vad som finns på varje 
spelplats.

Mörkläggning Ja
Bygg/rivtid 8 h/2 h
Bärhjälp Ja
Antal medverkande 9 st // 7 st  
Hemort Stockholm
Pris   1 fst 14 000 kr // 10 000 kr

2 fst 20 000 kr // 15 500 kr
Paketpris för >2 fst

Övrigt Resa, logi & traktamente 
tillkommer

Bokning och info sara@melo-collective.se
   josef@melo-collective.se

TILLHET är en konstnärlig 
upplevelse som är speciellt 
anpassad för grupper med 
särskilda behov där vi vill ta 
emot och härbärgera deltagarnas 
olikheter på ett varmt och tryggt 
sätt. 

Med dans, musik, ljus och 
liveprojektioner skapas toner och 
stämningar av förundran, lugn, 
lyhördhet, koncentration och 
lekfullhet som omsluter 
åskådarna. Publiken sitter på 
rörliga podier som förflyttas 
runt i rummet till nya positioner 
och perspektiv under 
föreställningens gång så att 
rummet skiftar form, vidgas och 
kommer nära. Åskådarna befinner 
sig mitt i musiken och dansen, 
som pågår mellan och runt om 
podierna och publiken. Den 
egenkomponerade musiken framförs 
till stora delar live med gitarr, 
fiol och klarinett och finns även 
att lyssna till och använda efter 
föreställningen.

T I L L H E T  a v  L i v e k o n s t k o l l e k t i v e t  M E L O  
– en scenkonstupplevelse för personer med särskilda behov

  Foto: Carina Savborg

”Vi blir som atomer i en oändlighet, allt hör samman, ögonblicket är nu. 
Det är vackert och rofyllt med tillhet. Vi behöver det.”
- Anna Ångström SvD

MELO är ett konstnärskollektiv som består av personer med bakgrund inom 
arkitektur, musik, konst och dans. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska 
verk, musik, konstutställningar och interaktiva verk för barn. De senaste åren 
har arbetet alltmer fokuserat på barn och unga med särskilda behov.
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