Äntligen är det dags för Stockholms enda publika mässa med
fokus på dans och koreografi. Danscentrum Stockholm presenterar
Dansmässan 2019 som pågår under tre dagar, på olika spelplatser
runt om i staden: Eric Ericssonhallen/Skeppsholmskyrkan,
Dansmuseet, SITE, Hus 7/Slakthusområdet, Hallen och Pelarsalen
i Farsta. En mobil festival som rymmer både mässa, samtal,
utbudsdag, föreställningar och fest.
Den 5 och 6 november arrangeras samtal och 6 st föreställningar
såväl dag- som kvällstid. Den 7 november arrangeras Utbudsdagen
där 24 danskonstproduktioner presenteras i utdragsformat.

Koreografi & dans:
OR/ELLER – Anja Arnquist
& Madeleine Lindh
Scenografi: Johannes Fäst
Ljus: Tobias Hallgren
Musik: William Rickman
Illustration: Agnes Florin
Målgrupp: 4-7år
Medverkande:
2 dansare, 1 tekniker
Längd: 35min
Publik förskoleföreställning:
16 barn med medföljande
pedagoger
Publik offentlig föreställning:
16 barn med medföljande vuxen
Optimal scenstorlek:
15 x 10m inkl publikplats
på bänkar (ytan kan diskuteras)
Takhöjd minimum: 5.50m
Elkrav: 63 A
Teknik: Se rider
Mörkläggning: Ja
Bygg/Rivtid: 8h/3h
Teknisk personal på plats:
3 personer

UtLåtAndE FrÅN urValSgruPPen

Urvalsgruppen för 2019 års Dansmässa har fått ta del av ett
brett spektra av dansföreställningar, 104 bidrag har rikligt
informerat om dagens dans, och inspirerat till ett resonerande
om dansens tillstånd idag. Samtalen har kretsat kring vilka arenor
och plattformar som finns och vilka förutsättningar utövare har
idag. Samtidigt fortsätter diskussionen om vad som behövs för
att bredda perspektiven. Hur kan åskådare identifiera sig med
den som står på scenen? Hur tillgänglig är dansen i relation till
form, estetik och koncept? Och hur korresponderar dansen med
samhälleliga utmaningar? Teknologiska framsteg, koloniala
strukturer, queera begär och en uppluckring av det traditionella
scenrummet är några av de tendenser som återfinns i de bidrag
som presenteras.
Dansmässan 2019 visar ett utsnitt från dagens dansklimat där
flera olika uttryck tar plats med en samtida relevans. Flera nya
koreografer tar plats i årets urval, dansverk där koreografin möter
bildkonsten och barnföreställningar för den allra yngsta publiken.

VaRMt VälkOmnA tIll DaNsMäSSan 2019!
Cecilia Suhaid Gustafsson, Karina Sarkissova, Asrin Haidari
Mer information: www.danscentrumstockholm.se
Föreställningsbiljetter bokas på www.kulturbiljetter.se

WEB är en interaktiv föreställning – en konstnärlig
hybrid som jonglerar formaten installation, dansföreställning och estetiserad lekplats.
WEB är ett virtuellt bo, ett svävande spindelnät, en
animerad plattform, eller klätternätet på din bakgård.
Tillsammans med Anja Arnquist och Madeleine Lindh
bjuds du in till att väva fram koreografi ur näten. I ett
poetiskt landskap hänger vi upp våra tankar i taket,
dansar på imaginära stigar, pärlar brokiga band
av våra kroppar och låter vardagen flytta in i scenrummet och gå upp i rök.

Pris:
1 dag 2 föreställningar 16.000kr
2 dagar 5 föreställningar 36.000kr
1 vecka (5 dagar/10 föreställningar) 60.000kr
Detta är exempel på möjliga paket.
På turné tillkommer traktamente
220kr/dag + logi och transportkostnader (70kr/mil)
Kontakt:
Anja Arnquist 070-309 69 51,
Madeleine Lindh 073-507 52 05
info@oreller.se
Skapat i samproduktion med
Dansens Hus Stockholm.
Med stöd av:
Kulturrådet, Stockholm Stad
& Region Stockholm

.9:00-9:40, 11:00-11:40 & 13:00-13:40
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Nomodaco presenterar

Under
Små och stora underverk för den allra yngsta publiken
Välkomna in under – till en dansföreställning för bebisar mellan
4 och 18 månader och deras vuxna. Upptäck ett föränderligt rum,
där kroppar, tyg och ljus dansar. I Under sjunger kullarna och
under ytan gömmer sig nya världar. Under talar till alla sinnen
och är inspirerad av tankar om den stora planeten och det lilla
barnet. Här ryms både små och stora underverk.
Kommentarer från publiken i föreställningens gästbok:
“Tack för en jättefin, mysig och alldeles underbar föreställning!
Så fint att se hur ni bemöter barnen och tar dem på allvar. Jag
känner mig varm och glad”

.10:00-10:45 & 12:00-12:45

“Färgsprakande, trollbindande, förtjusande!!! Daddadada! Tack.”

as in boiling, collectively moving through a variety of temperatures and consistencies.
as in soft boiled, a series of exercises in rubbing, twisting and failing.
It is a piece and choreographic work created and performed by artists working with and through dance,
performance, sound and textile. We continue to materialise different ways of being together, sharing methods
and entrances, learning and unlearning. Leaning into and weaving through seams, overlaps and gaps spinning, sliming, tuning to surfaces.
Blötkokt has previously been shown at Spriten Kunsthall in Skien and Tid for Dans in Porsgrunn, and will
later be part of and shared at Les Urbaines in Lausanne and Kunstnernes Hus through Black Box Teater in
Oslo. As a pulsating structure the project invites different spaces, performers and contexts.
Dance, choreography, sound: Jennie Bergsli, Veronica Bruce, Alice Slyngstad. Textile scenography: Karoline
Bakken Lund, Oda Uhre. Costume: Bror August. Bridging dialogue, producer: Veronica Bruce. External eyes:
Ann-Christin Kongsness, Nikhil Vettukattil, Evelina Dembacke. Co-production: Black Box Teater Oslo,
Spriten Kunsthall. Supported by Norwegian Art Council, Fond for lyd og bilde, Skien kommune, Oslo
kommune, FFUK, Sellgren Innvik / Kvadrat, Telespinn, Lillunn, Laget - Quo Vadis, Dansearena Nord,
Dansekunst i Grenland and Vitlycke Centre for Performing Arts.

Koreografer: Carolina Bäckman & Tove Skeidsvoll
Dansare: Två dansare (Andrea Deres/Carolina Bäckman/
Inger Kolterud/ Tove Skeidsvoll)
Ljus: Tobias Leira
Musik: Johannes Burström
Rum & Kostym: Maline Casta
Längd: 30 minuter + 15 minuter öppen lek
Publikantal: 30 totalt, både barn och vuxna.
Spelkrav: Mörkläggning, sviktande golv
Mått: 7x8x3 m (BxDxH) inkl. publikplatser
Antal medverkande på turné: 2 dansare & 1 tekniker
Premiär: 20 Januari 2018, ZebraDans i Stockholm
Kontakt: info@nomodaco.com
Hemsida: nomodaco.com/under

Med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Umeå Kommun & Stockholms Stad
En samproduktion med NorrlandsOperan, Dans Västerbotten & ZebraDans

Photo Jakob Landvik
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Zoë Poluch
Hanako Hoshimi-Caines
Elisa Harkins

UNravling, a solo by Dorotea Saykaly

Radio III
ᎦᏬᏂᏍᎩ ᏦᎢ

How do messages of hope and change inform the body and mind? Do we allow a softening
to take place to invite integration, or do we choose to struggle against what is presented,
feeling overwhelmed and exhausted in front of the prospect of transition?
Based on the myth of Prometheus, a visionary in Greek Mythology who induced change
despite those in power, UNravelling uses a soundscape of public speeches of people who
could be considered as modern day hope bearers. The solo looks at a body’s reaction to
messages of hope and change, as well as how an individual either absorbs or repulses its
surroundings and inﬂuences.
Choreography & performance : Dorotea Saykaly
Music composition : Karl Turpin
Photo: Jim De Block

About the choreographer
Dorotea Saykaly danced with compagnie Marie
Chouinard for 8 years before relocating to Sweden in
2014 to work with the Goteborg Danskompani
During this period, she experimented with screen
dance and installation work. She has co-created the
ﬁlms PAINTED (2012) and Brief Candle (2013) which
were featured in international ﬁlm festivals.
Her ﬁrst self choreographed solo, UNraveling, which
premiered in Goteborg in May 2016 and was
awarded the Audience Prize at the Zawirowania
Competition in Warsaw in November 2016.
Since then she has created Try Not To Spill (in collaboration with Arika Yamada) within the
structure of the Goteborg Danskompani for NUDANS 2017; the duet Sing to me a deeper
Song (May 2017); Rosy Retrospection for the 3D National Project led by the Goteborg
Danskompani; DOUBLE BLINDED (May 2019) and her most

.17:00-17:15

recent work, SHE, a solo which premiered in Festival Quartier Danse in Montreal, Sept 12,
2019.

RADIO III / ᎦᏬᏂᏍᎩ ᏦᎢ är en dansföreställning och konsert inﬂuerad av “Indigenous futurism” som vill skifta
maktförhållanden och ifrågasätta den självutnämnda så kallade ”neutraliteten” inom både minimalismen och den
postmoderna dansen. Du är inbjuden till en gemensam samvaro där vi stöttar varandra i en hyllningssång till kärleken
för det okända.
RADIO III / ᎦᏬᏂᏍᎩ ᏦᎢ hade premiär på MAI in Montréal i juni 2019 och är det första samarbetet mellan Hanako
Hoshimi-Caines, Zoë Poluch och Elisa Harkins. Zoë Poluch, ursprungligen från Kanada, nu baserad i Stockholm,
förﬂyttar sig mellan olika institutioner och fria konstellationer. Med en djup förkärlek för samarbeten fokuserar hon på
koreograﬁ och dansandets praktik. Hanako Hoshimi-Caines är dansare och koreograf baserad i Montréal, Kanada,
engagerad i dans och koreograﬁ kopplat till ﬁlosoﬁskt tänkande kring hur vi bättre kan se, känna och älska. Elisa
Harkins, från Cherokee/Muscogee nationen och bosatt i Tulsa, Oklahoma, USA är kompositör och konstnär med
intresse för att använda sig av Muscogee- och Cherokeespråken, elektronisk musik, skulptur och kropp som verktyg.
Av och med: Zoë Poluch, Hanako Hoshimi-Caines och Elisa Harkins
Musik: Elisa Harkins
Ljusdesign: Paul Chambers
Kostym: Jade Tong Cuong
Residens, samproduktion: MAI och MDT
Residens: Dance Victoria, Agora de la Danse och The Stable
Genomfört med stöd av: Canada Council for the Arts, Kulturrådet,
Konstnärsnämnden och Tulsa Artist Fellowship
Diskussionspartners: Ivanie Aubin-Malo, James Goddard, Maria Keﬁrova, Stina Nyberg,
Katie Ward, k.g. Guttman, Kelly Keenan och Magnus Nordberg.
Foto: Hanako Hoshimi-Caines, Zoë Poluch och Elisa Harkins skapad av Kinga Michalska
Föreställningsbilder: Mathieu Verreault
Målgrupp: vuxna, unga vuxna, familj, pensionärer
Max antal i publiken: 100-200 personer. Scenmått: 10 x 10 m (kan diskuteras)
Takhöjd: 3,5 meter. Krav på golv: sviktande dansgolv Mörkläggning: ja. Elkrav: 3-fas.
Bygg/Rivtid: Diskuteras beroende på val av version och spelplats.
Pris: Beroende på spelplats och antal föreställningar. Möjlig spelperiod: 2020-2021.

Kontakt: Magnus Nordberg/Nordberg Movement
Tel: 070-4507060 E-post magnus@nordbergmovement.se
www.nordbergmovement.se

.20:00-21:00
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DOCH OPEN LECTURES: JAAMIL OLAWALE KOSOKO

Breath of The Wild

by Shiraz Amar

WHITE STATE | BLACK MIND: the making of #negrophobia
We do know, however, what blackness indicates: existence without standing in the modern world system. To be
black is to exist in exchange without being a party to exchange. Being black is belonging to a state organized
according to its ignorance of your perspective - a state that does not, that cannot, know your mind...
- Bryan Wagner, Disturbing the Peace: Black Culture and the Police Power after Slavery
Performance och andra former av kreativa praktiker har potentialen att omskapa eller rita om världen, men hur kan
performance som aktivistisk praktik hjälpa oss att synliggöra och arbeta med strukturella och systematiska former
av våld och förtryck, i synnerhet de som relaterar till svarta identiteter? Hur kan queera och alternativa tolkningar
av samhället avslöja komplexiteten och det mångfacetterade i ”Blackness”? Genom en serie uppriktiga och
personliga intervjuer med konstnärerna, tar WHITE STATE | BLACK MIND: the making of #negrophobia bland
annat upp dessa ämnen.
Tillsammans med den nigeriansk-finska konstnären Ima Iduozee kommer Kosoko att dela en del av sitt senaste
performanceprojekt The Hold.
Performanceföreläsningen är på engelska.
Läs mer: https://www.uniarts.se/english/news/events/events-autumn-2019/doch-open-lectures-jaamil-olawalekosoko
Jaamil Olawale Kosoko är en nigeriansk-amerikansk koreograf, poet, kurator och performancekonstnär som
ursprungligen kommer från Detroit, MI. Hans tidigare verk #negrophobia (nominerad till en Bessie Award 2016)
och Séancers (premiär på Abrons Arts Center i december 2017) har turnerat flitigt internationellt. Han är författare
till två böcker, Notes on An Urban Kill-floor och Animal in Cyberspace. Hans dikter och uppsatser har inkluderats
i bland annat The American Poetry Review, The Dunes Review, The Broad Street Review.
Besök www.jaamil.com för mer information.

Breath of The Wild is a contemporary dance beast which invites adults and young audience on a journey of
transformation.
Through popular culture, abstraction and comedy the piece plays with the spectators’ perception of objects
and challenges ideas around representation and dancing bodies.
The piece is created for the whole family and aims to reach people who don’t usually see contemporary
dance performances.
Concept: Shiraz Amar

.13:00-13:40 & 15:00-15:40

With and by: Morgane Nicol, Love Andersson and Shiraz Amar.
In collaboration with: Yari Stilo, Aurore d'Audiffret, Hannah Krebs, Miranda Wallmon and Alexander Talts.
Music: C+C Music factory ft. Freedom Williams, Bee Gees, Calvin Harris & Disciples
A special thanks to Björn Säfsten for mentoring this project.

Contact: Shiraz.e.amar@gmail.com
+46793284376 \ +972544311049
Utifrå n urvalsgruppens tematiska fö rslag har denna programpunkt utformats av DOCH i samarbete med Danscentrum
Stockholm

OPEN LEC
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Frukost hos Nordberg Movement
Kreativt producentskap
Nordberg Movement 08:30-10:00

Det ideala
dansresidenset?
SITE 16:00-17:30

Välkommen till ett frukostsamtal hos Nordberg
Movement kring kreativt producentskap.
Magnus Nordberg delar med sig av
erfarenheter från det pågående projektet
”CAMP - Creative Agent Manager Producer”
och samlade behov och önskningar av
dansbranschen kring producentfrågan.
Med stöd av Nordisk Kulturfond.

Under den senaste tiden har mängder
av residensutlysningar gjorts runt om
i Sverige. Vad är anledningen till det
ökade intresset kring residens? Vad har
konstnären för förväntningar och vad
vill arrangörerna? Hur kan det skapas
långsiktighet med residens? Det ideala
dansresidenset, finns det? Tre danskonsulenter/dansutvecklare från olika
regioner berättar om sina modeller
för dansresidens. Därefter möter vi en
panel bestående av olika organisationer
och fria danskonstnärer som ger sina
perspektiv på det ideala dansresidenset.
Moderator: Annette Taranto Fuller,
Scenkonstproducent, dans, Scenkonst
Sörmland.

Vad kan vi göra?
Klimat, konst, förändring
SITE 11:00-12:30
Cullberg bjuder in till en öppen diskussion om
hållbarhet. Hur kan det fria kulturlivet och
institutionerna tillsammans få till en förändring
och långsiktigt påverka miljön, ekonomin och
det sociala ur ett hållbarhetsperspektiv? Vi
vill hitta konstruktiva metoder och aktiviteter
som förändrar, identifiera utmaningar och
inspirera varandra till engagemang för miljön
och ett hållbart arbete. Värdar: Jane Hopper,
konstnärlig koordinator och Stina Dahlström,
verksamhetsledare Cullberg.

Sverige runt – är det möjligt
för det fria dansfältet? Turnera
mera, spela mera – hur gör vi?
Vem vill ha oss?
SITE 13:15-14:45
“Pengar läggs oftast på produktion och när
föreställningen är klar finns det inte ekonomi
som svarar upp mot turnékostnaderna, varken
hos arrangör eller konstnär. Men problemet
ligger alltså inte bara där. Förutom billiga
ska vi också vara kändisar. När dessa kriterier
slängs i mitt ansikte blir det tydligt att det
egentligen bara finns en institution som har
alla rätt och det är... Netflix. Skoja, jag menar
såklart Riksteatern! (Obs, älskar både Netflix
och Riksteatern)” /Nadja Hjorton, koreograf.
Leder även samtalet.

DOCH Open lecture:
Jaamil Olawale Kosoko
Pelarsalen i Farsta 18:15-19:45
Performanceföreläsning av Jaamil Olawale
Kosoko i samarbete med Ima Iduozee.
Läs mer på föregående sida.

a

place

av

MELO

Collective

– ett allkonstverk av dans, rum och livemusik och sång

foto: eirartist.com

”Ett samspel på lika villkor. Så vackert och berörande med en plats för alla”
- Anna Ångström SvD

a place är en blandning av konsert, dansföreställning och installation som MELO skapat i

samarbete med Kung Saga Gymnasiesärskola, improvisations(sång)gruppen Format, en
ljussättare, en slagverkare, två gästdansare och Dansens Hus.
Med 22 personer på scenen, livemusik, sång och dans bjuder a place in till ett omslutande
allkonstverk. Tillsammans med publiken skapas en upplevelse där gränsen mellan åskådare,
scen, rörelse och toner suddas ut. Skör solosång, kraftfull och flerstämmig kör och röster
som fungerar som instrument i en orkester intar rummet tillsammans med slagverk, gitarrer,
synth, piano, harmonium, fioler och klarinett.
I a place får alla ta plats på ett likvärdigt sätt, efter förmåga och med allas olikheter.
Trailer a place: https://vimeo.com/339575075/e727b7d6e4
MELO är ett konstnärskollektiv som består av personer med bakgrund inom musik,
ljuddesign, konst och dans. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik,
konstutställningar och interaktiva verk för barn. De senaste åren har arbetet alltmer
riktats till barn och unga med normbrytande funktion.

TEKNISK INFO:
Målgrupp
Publikantal
Speltid
Spelyta
Takhöjd
Mörkläggning
Ljud, ljus

åk 7-Gy, typiska- & särskolor,
samt vuxna
80 st
35 min
12m x 18m
4,5m
Ja
Ljustekniker och fullt
utrustad blackbox. Finns rider
för specificering. Vi utgår så
långt som möjligt ifrån vad som
finns på varje spelplats.

Bygg/rivtid
Krav på golv:
Scenografi
Bärhjälp
Antal medverkande
Hemort
Pris/fst

8 h/5 h
Ej betong
8 podier, 1m x 2m
Ja
22 st
Stockholm
1:a 25 000 kr
från 2:a 17 000 kr
Resa och logi tillk

Övrigt
Bokning/info
sara@melo-collective.se
Hemsida:
melo-collective.se

a place skapades med stöd av Stockholms Stad, Kulturrådet, Musikverket, Konstnärsnämnden
& Sthlms Läns Landsting

– UTBUDSDAG
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The Playground

FOTO Fredrik

Ett ovanligt dansäventyr på en helt vanlig lekplats!

Wåhlstedt

CHEATING DISCIPLINE AND OTHER ARTISTIC AFFAIRS
Gry Tingskog

→Se trailer: https://youtu.be/4gOmDPKMEY4

Koreografi: Annasara Yderstedt
Medverkande: 2 dansare
Målgrupp: förskola, lågstadiet, särskola
Föreställningens längd: 20-30 min
Scen: en lekplats utomhus
Max publikantal: obegränsat
Behov: arrangören måste ordna tillstånd för att
använda en lekplats. Ingen musikanläggning eller
riggning krävs. Vi kör oavsett väderlek.

Föreställningen är berättigad till subventioner i Stockholms
stad, Stockholms län och Region Halland.

Kontakt och bokning:
ANSADANS – Annasara Yderstedt
Stockholm
ansadans@hotmail.com
072-448 88 90
www.ansadans.com

Cheating Discipline and Other Artistic Affairs är en gemensam resa genom svaga fiktioner.
Sakta utvecklas olika temporaliteter, olika närheter – subtila verkligheter inbäddade i lager av
mörker. Genom att röra sig igenom sociala, imaginära, språkliga och sensoriska kroppar utan
hängiven kontinuitet, skapas mångfaldiga affärer. Affärerna skapar otrogna kontrakt, förföriska
läckage och intima sätt att spendera tid tillsammans som existerar inom, men bedrar, den
disciplinära ordningen. På ett sätt är Cheating Discipline and Other Artistic Affairs en porös
kropp i sig själv, som läcker ur sin givna form och förändras, gång på gång.
AV OCH MED Amina Szecsödy, Maia

Means, Oda Brekke, Gry Tingskog
HEMORT Stockholm/Tyskland
MÅLGRUPP främst vuxen publik, även
gymnasieskola
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD 75 min
SPELYTA min. 8x8 m utan läktare.
PUBLIK placerad på spelytan
PUBLIKANTAL beroende på spelyta
MÖRKLÄGGNING ja
GOLV svart dansmatta
BYGG/RIVTID 2h + 2h

PRIS

Första föreställningen: 25 000 kr
Andra föreställningen: 16 000 kr
Tillkommer resa inom Sverige, boende, trakt.
KONTAKT

http://insisterspace.se/gry-tingskog/
grytingskog@hotmail.com
0739320984
TEASER

https://vimeo.com/grytingskog/cheating
disciplineteaser

Samproducerat av Weld. Med bidrag från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden

HALLEN I FARSTA

– UTBUDSDAG

Spelperiod: april till september

Pris:
1 föreställning: 6900 kr ex. moms.
2 föreställningar samma dag: 9900 kr ex. moms.
Kostnader för resor, logi och traktamente kan
tillkomma.

De låter ord möta deras kropp. Språket förändrar dess porösa form inifrån. Orden utformar
deras substans till en specifik kropp; en fiktiv verklighet i förändring. En kropp; tiden rinner;
en annan kropp. De skiftar, rummet skiftar med dem; tillsammans rinner de in i en ny situation,
en annan fiktion: verkligheter målas om av att de rör sig genom dem.

– UTBUDSDAG
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S l o w D a n c e är ett koreograﬁskt projekt som

SlowDance

sensorisk upplevelse av långsamhet för betraktaren. Ett

Medverkande: 2 - 4 dansare, 1 tekniker

S l o w D a n c e är kanske ett avbrott, ett rum för en

Målgrupp: Unga och Vuxna

undersöker rörelse och närvaro i syfte att producera en
utdrag från en värld där allt görs i sin egen takt.

dröm, en laddning för att bromsa den kollektiva sociala

pulsen, en energi som arrangerar form smältande till ett
expanderat nu.

S l o w D a n c e är första delen av fyra, där varje del

beskriver en långsam upplevelse inom respektive kontext:
Teatern, Museet, Trädgården och Kyrkan. Dessa arbeten
vill ge åskådaren möjlighet att engagera sig genom en

ihållande uppmärksamhet och ge avbrott från ett annars
accelererat samhälle. “Slow dance” är en samlingsterm

myntat av konstnärerna för att tänka genom dans. Det är
avsett som en del av SlowArt-genren, en rörelse som

Speltid: 60 min

Spelyta: 2 dansare: minst 8 x 8 meter
4 dansare: minst 10 x 10 meter

Golv: Vit dansmatta, trägolv eller betong
Pris: 2 dansare + 1 tekniker

Första föreställningen: 17.000 kr

Andra föreställningen: + 6.800 kr
Pris: 4 dansare + 1 tekniker

Första föreställningen: 28.500 kr

Andra föreställningen: +11.400 kr

(Ersättning för resor, logi och traktamente tillkommer)

samlar konstnärliga arbeten som ger en upplevelse av

Koreograﬁ: Louise Dahl & Hana Erdman.

snarare ett sätt att se. Ett seende som innebär att

Louise Dahl. Ljus: Jonatan Winbo. Floor piece av ALICE

långsamhet. Det är inte bara ett konstverk i sig, men

Dansare: Ulrika Berg, Lotta Dahl, Hana Erdman och

uppmärksamma upplevelsen av tiden som vecklar ut sig,

FINE/ Marika Troili. kostym: Claudia Hill. Musik: Uther

vilket i sin tur ger en långsam konstupplevelse.

Moads. Producent: Interim

Skapat med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden och

Kontakt: Hana Erdman & Louise Dahl

Riksteatern Produktionresidens. Samproduktion: MDT och
Milvus Artistic Research Center: MARC

HALLEN I FARSTA
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Hemort: Stockholm

Mail: hana.erdman@gmail.com
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DÖDEN

Streetdance kompaniet Freestyle Phanatix presenterar

E-boy

– en breakdance föreställning om evolution
För många år sedan, faktiskt miljoner år tillbaka, innan mänskligheten uppstod och existensen som vi
känner den idag började ta form. Här börjar vi historien - och här startar breakdance föreställningen E-boy.
Publiken följer de fyra artisterna, som med breakdance som förtecken transformerar sig från encelliga
organismer till ryggradsdjur, apor och till slut homosapiens. Föreställningen undersöker hur vår
ﬂockmentalitet och urinstinkter fungerar i nutidens elektroniska värld, samt vilken betydelse att utestänga
de annorlunda och svaga i ﬂocken har haft och fortsätter ha för oss människor.
De fem traditionella B-Boys utmanas till att röra sig in i en modern värld av elektroniskt ljud och intryck
från den klassiska musiken. Atletiskt, explosivt och poetiskt tolkas breakdance i en stark ramberättelse
om evolutionshistorien - fram till idag.

DÖDEN

är ett rum för fantasier om det vi alla ska möta och det som ingen vet något om.
är en stund för tankar om födelse, tid och transformation.
är en plats för funderingar runt början, avsked och sista gången.
är tid att minnas de som lämnat, de som saknas och de som finns kvar.
är ett stilla undersökande av vårt gemensamma öde, alltings ändlighet och ständiga förändring.
I DÖDEN bjuds publiken in till att undersöka och
meditera över existensiella, fysiska och meta-fysiska
frågor rörande liv, tid, död, döende, sina egna kroppar,
dess funktioner och den sociala kontext de beﬁnner sig i.
Utifrån frågor och rörelseinstruktioner, i hörlurar, gör
publiken tillsammans en koreograﬁ bestående av enkla
rörelser och formationer som skapar personliga möten,
associativa bilder och gruppaktiviteter. En situation där
publiken blir åskådare och aktörer på en och samma
gång.
Döden producerades ursprungligen för Ung Scen Norr
och spelades på Norrbottensteatern samt turnerade i
Norrbottens län hösten 2017. Föreställningen spelades då
ett 80-tal gånger för i huvudsak gymnasiepublik.
DÖDEN ingår i DANSISTAN-utbudet 2019-2020.

MÅLGRUPP: Från 15 år. (ÅK 9 och gymnasiet)
FÖRSTÄLLNINGENS LÄNGD: ca. 55 minuter
PUBLIKANTAL: 7-35 personer
SPELPLATS: min. 8x8 m Mörkläggning
LJUD: Ljudanläggning med två högtalare
ANTAL MEDVERKANDE: 2 personer
BYGG/RIVTID 3 h/1,5h
SPRÅK: Föreställningen kan ges på svenska och
engelska.
PRIS: En föreställning 15000. Två föreställningar
samma dag 20000 med efterföljande samtal. exklusive
ev. traktamenten, resor och logi.

Medverkande
Producent: Freestyle Phanatix - Koreograf och konstnärlig ledare: Sara Jordan
Text, idé och musik: Sara Jordan
Dramaturgi-konsulent: Bush Hartshorn (Ledare, Dansehallerne, Köpenhamn)
Artister: Bobby Obeng Atiedu, Matt Baricaua, Rico Coker, Egil Løberg.
Teknik
Vi förser med nödvändig teknik. Kontakta oss för ytterligare information. Riggtid: 120 min/60 min.
Pris
• Föreställning 1: 22.000 kr
• Föreställning 2: 14.500 kr (på samma dag och i samma lokal)
Resor, övernattning och traktamente tillkommer.
Vid publik ﬂer än 300 vänligen kontakta oss. E-Boy kan kombineras andra av våra performances, om en
helaftonsföreställning önskas.
E-boy ﬁnns i scenkonstportalen, om ni vill läsa mer! Priserna gäller för 17/18 och är exkl moms.
Skapande skola & workshops
Våra föreställningar går att kombinera med skapande skola-utbud eller offentliga workshops. (http://
www.musikisyd.se/unga/skapande-skola/freestyle-phanatix/). Kontakta gärna oss för mer information!
Kontakt
Telefon: Kim - 0704332335
Mail: info@phanatix.net

Av: Lisen Ellard och Mattias Lech. Musik: Elize Arvefjord Röster:
Nora Berdefeldt, Jonas Hellman Driessen och Benjamin Quigely Foto:

KONTAKT:
ellardlech@gmail.com
0736141285 eller 0709260042
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Marcus Hagman

FREESTYLE PHANATIX - SALVIAGATAN 10 24460 FURULUND
WEB. www.phanatix.net EMAIL. info@phanatix.net TEL. Kim Bøytler 0704 332 335
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Helena Franzén

FOREVER FLOW OF WET LONG FINGERS

Extended
– vilka minnen blir kvar
av dansen?

Turné 2019/2020
Franzén djupdyker i det solistiska arbetet med verket Extended.
Denna gång är det hon själv som dansar, ”det är nu eller aldrig”…
som hon själv uttrycker det. Hon fortsätter sitt utforskande kring
idéer som rör tid, sinnesförnimmelser och det mänskliga minnet.
Är det möjligt att återerövra och hävda sin äganderätt till ett
fysiskt minne?
Extended är ett solo, där minnen från dåtid och nutid blandas samman och tolkas om.
Rörelsefragment dyker upp och gör sig påminda, spår som kommit på avvägar tar plats på
nytt och skapar nya fysiska sensationer. Även musiken har en tillbakablickande ingång.
Remixar och covers uppstår genom Jukka Rintamäkis olika syntar, tramporgel och cello.
Tillsammans med Håkan Jelks projektioner och kompositören Jukka Rintamäkis
melankoliska ljudlandskap, skapas olika meditativa tillstånd, där människa, koreografi och
natur existerar på samma villkor. Projektioner utgörs av utsatta, karga landskap, fragment
från Franzéns och Jelks resor till Island och Färöarna. Här samspelar teknikens artificiella
värd med den mänskliga kroppen och det som hör naturen till.
Extended är en hyllning till kroppens egen intelligens, ett erbjudande om en mental
hållplats långt från allt brus.

Koreografi och dans: Helena Franzén

Musik: Jukka Rintamäki
Kostym: Helena Franzén/
Skrädderikompaniet LiLaRo
Scenograf, projektioner & foto Håkan Jelk
Med stöd av Statens Kulturråd

Teknik
Spelyta: djup 9m, bredd 8m
Takhöjd 3,5 m
Mörkläggning

Svart dansmatta, svart inteckning
Projektor 1st, min 4000 lumen
Bygg/rivtid 5 tim/3 tim
Antal resande på turné 2
Speltid ca 50 min
Målgrupp: åk 9 & vuxna
Turnéperiod: 2018/19
Kontakta oss för mer information
hakan.jelk@helenafranzen.se
Tel. +46 70 796 66 95

”Nu återvänder Helena Franzén till sin egen urkälla under en tät och vacker timme. En extra
dimension tillförs när den som skapat rörelserna även utför dem.” … ”Helena Franzén
dansar med precision och detaljskärpa, rörelsen ser ut att följa sin egen logik”
Rörelserna utvecklas med Franzéns osvikliga distinktion”/GöteborgsPosten
Trailer: https://vimeo.com/246434274
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Helena Franzén är så starkt och musikaliskt närvarande att hon skapar skimrande veck i
tiden” … Extended är en mental resa som rör sig bortom samtidsbruset. – en vacker bild av
föränderlighet och förgänglighet” /SVD

En föreställning av Elisabeth Raymond framförd tillsammans med Amber Smits
Ett stränginstrument, som bara kan spelas av två sammankopplade i varandra.
Vi
befinner
oss
på
nordpolen,
isarna
s m ä l t e r.
Osynliga trådar som sammankopplar oss, de syns bara i gr yningsljuset,
sträcker
sig
långt
över
stora
vidder
och
landskap.

Gruppens hemort: Stockholm/Amsterdam
Målgr upp: U ngdomar, Vuxna
Max antal i publiken: 200
Föreställningslängd: 30 minuter
Antal medverkande: 2+ en ljuddesigner
Spel yt a oc h t akhöjd : minst 8x8 me t er, 2,7 me t er
Krav på golv: ej cement, betong eller sten,
Mörkläggning: gärna
L o ka l k r a v : PA s y s t e m
Bygg/rivtid: 2 timme/1 timme
Bärhjälp: nej
P r i s : 15 . 0 0 0 k r. e x c l . m o m s ( a n d r a 10 0 0 0 )
Resor, logi oc h trakt ament e tillkommer
M ö j l i g s p e l p e r i o d : 2 0 2 0 / 2 0 21
Kont akt
elisabethraymond@hotmail.com,
0 7 3 5 8 912 5 2
elieli.se

www.helenafranzen.se
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Titel: Punks Not Dead
Gruppens namn: Nefeli Oikonomou (via Interim kultur)
Gruppens hemort: Stockholm
Målgrupp: Ungdomar och vuxna
Max antal i publiken: 200
Föreställningslängd: 40 min
Antal medverkande: 4
Josefine Larson Olin, Karina Sarkissova, Maia Means, Nefeli Oikonomou
Scenmått spelyta: min 8x5
Takhöjdskrav: min 3m
Krav på golv: Dansmatta
Mörkläggning: Ja
Elkrav: Vanlig teaterdimmer min 20 kanaler
Bygg/rivtid: Halvdag/2 timmar
Bärhjälp: Nej
pris: 19.000sek
Möjlig spelperiod: Höst 2020
Kontaktuppgifter:
Nefeli Oikonomou
Hemsida http://thenebula.eu
E-post nef.oikon@gmail.com
Tel 0720128038
Med stöd från: Konstnärsnämnden och Stockholm Stad

FÖRVANDLING

Ett dansant kostymdrama
3-6 ÅR

Stora ögon!
För långa armar!
Är ballongen ett huvud?
Vad är det vi ser?
Och vad blev det nu?
Förvandling är ordet.
Johanna Ehn drar med barnen
genom en förtrollad rörelsevärld.
Idé: Johanna Ehn, Karin Agelíi
Medverkande: Johanna Ehn
Sceniskutformning & Koreografi:
Tinna Ingelstam, Stina Hedberg
Kostym & Scenografi: Karin Agelíi
Musik: Erik Dahl

Priser 2020-2021
1 föreställning 7000 kr
2 föreställningar samma dag och plats 11500 kr
Reserättning 60 kr/ mil
Boende och traktamente tillkommer

kontakt: matilda@bigwind.se | 031-722 5016 | www.bigwind.se
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Big Wind Göteborg
Målgrupp: 3-6 år
Max antal i publiken: 50 barn
Föreställningslängd: ca 30 min
Antal medverkande: 1
Scenmått spelyta: 4 x 4 meter
Takhöjd: 2,5 meter
Mörkläggning: Inte nödvändigt
Elkrav: 10 A, 230 v
Bygg/rivtid: 90 min / 45 min
Bärhjälp: gärna

– UTBUDSDAG
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Grains - en dansad
musikföreställning.

Tre uttryck möts på scenen: flamencodans, kontrabasflöjt och
elektronisk musik.
Genom att bryta ner och plocka isär dessa uttryck uppstår något nytt i
den påföljande konstruktionsprocessen. Under en intensiv timme
samexisterar och samspelar flamencodans, kontrabasflöjt och
elektronisk musik i en tätt sammanflätad polyfoni som genomsyras av
tanken att genom oväntade möten skapa rum vi tidigare inte varit i. I
Grains genererar alla medverkande ljud. Castro med flamencoskor,
Petrini med kontrabasflöjt, Petersson med elektroniska instrument. Var
går gränsen mellan dans och musik?
De tre artisterna är var och en upphovsperson för sin ”stämma” i det
gemensamma partituret. Genom en strikt struktur arbetas stämmorna
fram i samverkan. De är sprungna ur varandra och intimt
sammanlänkade.
Att jobba demokratiskt i en konstnärlig process är inte vanligt,
skapande processer präglas ofta av hierarkier. Vi väljer en demokratisk
metod som ger möjlighet till utmaningar, fördjupning, reflektioner och
möten som annars sällan uppstår. En bieffekt av detta är ett utbyte av
såväl praktisk som teoretisk kunskap över genrerna och disciplinerna.

– UTBUDSDAG

Med stöd av:
Musikverket.

Kontaktuppgifter:
sofiacastroflamenco@gmail.com
annapetrini@tele2.se emp@mattiaspetersson.com
Tel: Sofia Castro: 076 562 2671,
Anna Petrini: 0739904875,
Mattias Petersson: 0736268937

Allmän info:
Gruppens namn: GRAINS
Gruppens hemort: Stockholm
Målgrupp: Ungdom/vuxen
Max antal i publiken: 500
Föreställningslängd: ca 60 min
Antal medverkande: 3 personer
Scenmått spelyta: Minst 4 x 4 meter
Takhöjdskrav: Minst 3 meter
Krav på golv: Golv lämpad för flamenco dans
Mörkläggning: Önskvärt
Elkrav: 220V
Bygg/rivtid: 4 h
Bärhjälp: Önskvärt
Pris: 21 000 kr
Möjlig spelperiod: Fr.o.m den 27/4- 2020

En dansföreställning om psykisk ohälsa

SE

Varför är det så många ungdomar och unga vuxna
som mår dåligt idag? Hur kommer det sig att vi
tvivlar på och tycker illa om oss själva? Och varför
får vi inte hjälp tidigare?

SE är en gripande föreställning om ångest, depression,
stress, press och sociala normer. Psykisk ohälsa är
fortfarande ett otroligt tabubelagt ämne och många
vågar därför inte prata om det med varken nära och
kära eller via professionell hjälp. SE är skapad för att
belysa ämnet och försöka normalisera samtal kring
psykisk ohälsa så ungdomar vågar berätta och
slippa känna skam.
Vi kommer till er kulturscen eller aula med föreställningen
SE samt en inbjudan till samtal med dansarna direkt efter
föreställningen där publiken får chans att ställa frågor och
prata öppet om psykisk ohälsa med dansarna som gärna
delar med sig av sina erfarenheter och den efterforskning
vi gjort inför föreställningen.
Det finns möjlighet att få en workshop på 1 timme för
350kr/person. Vi lär ut material ur föreställningen och
ger en inblick i hur skapandeprocessen har gått till.
Minst 7st deltagare.

Koreografer: Kristin Sonefors & Emelie Bengtsson

Bokning
Dansare: 6 st
Pris: 30 000 SEK +resor
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Speltid: 37 minuter
Spelyta: 8x10 meter
Spelplats: Aula eller annan scen
Golv: Dansmatta eller plastmatta
Byggtid+rivtid: 2,5h+1,5h
El: 16A cee
Takhöjd: 6 meter
Mörkläggning: Krävs

Kontakt: Kristin Sonefors
073-838 64 53 eller
kristin.sonefors@hotmail.com

Foto: Victor Lans
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JUCK <3 LILITH

She said that there is power in vibrations, in fragility
That there is power in stories that are told over and over again
(this is where you meet the gaze of six night hags)
Their castles shall be overgrown with vibrating ornaments,
Their fortresses with desire and wet undies

KOREOGRAFIN PÅ 10 SPRÅK
Vad händer när jag rör mig på ett vis som jag inte har gjort förut eller
hälsar på en vän på ett annorlunda sätt? Koreografin utforskar världen
genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi
tänker, ser och känner.
KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning som
bygger på publikens medverkan. Alla i publiken får
ett par hörlurar och i dem guidar en röst som säger
hur de ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp
och relatera till varandra. Det är med andra ord inga
dansare eller skådespelare med i föreställningen,
utan det är publiken som skapar KOREOGRAFIN
tillsammans.
KOREOGRAFIN är en scenkonstupplevelse som kan överbygga språkgränser. Varje
person i publiken väljer själv om den vill lyssna till arabiska, dari, engelska, pashto,
persiska, ryska, somaliska, sorani, svenska eller turkiska. Oavsett språk kan alla
delta tillsammans och följa samma instruktioner.

JUCK
Målgrupp: Unga vuxna, Vuxna
Max antal i publiken: +/- 70 pers
Föreställningslängd: 1h
Antal medverkande: 5-6 performers
Blackbox 12x12, möjlighet att anpassa till andra rumsliga förutsättningar behöver kommuniceras i god tid.
Takhöjd: 5m
Krav på golv: Dansmatta, parkett
Mörkläggning: JA
Elkrav: 16 A
Bygg/rivtid: 1st heldag med föreställning vid ex. kl 19:00/ drygt 3h riv
Bärhjälp: 2 personer med kännedom om scenrummet, teknik och el
Pris: 1a föreställning 45 000 - vid 2 eller flera 38 000kr/föreställning
Möjlig spelperiod: Hösten 2020
Video trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-Mh_fZUNTOc
Kontaktuppgifter: contactjuck@gmail.com
Hemsida: www.juck.org

Målgrupp: Årskurs 4-9, gymnasiet,
grundsärskola, gymnasiesärskola,
familjeföreställning från 7 år.
Speltid: ca 45 minuter.
Publikantal: 16 personer.
Spelplats: 10x10m scenyta, takhöjd
4m, mörkläggning, 3FAS 1x16A.
Övrigt: 16 stolar/sittplatser.
Medverkande: 3 personer.
Bygg- och rivtid: 3 / 2 timmar.
Pris: 18.000kr/4 fst, exklusive
traktamente, resor och logi.
Språk: arabiska, dari, engelska,
pashto, persiska, ryska, somaliska,
sorani, svenska och turkiska.
Av Johanssons pelargoner och dans.

Bokning

info@koreografin.se
073-067 88 58
www.koreografin.se

Emmanuella Antoh och Fajaz Dowlatzai. Fotograf: Rebecka Holmström.
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Med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting,
MDT-Stockholm och Köttinspektionen

Praktisk information
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G o a t Ta l k

STINA NYBERG

MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES

Leah Landau (AUS)

Stina Nybergs nya verk Make Hay While the Sun Shines är en dans som fångar en rad ögonblick av rörelse, minne,
fantasi, överdrift, snubbel, framsteg och snedsteg. Utvecklad i nära samarbete med deltagande dansare undersöker
den de snabba förändringarnas tid. Där varje ögonblickligt beslut kan leda till en annan riktning, lyfta fram gömda
personliga historier och peka ut nya möjliga framtidsscenarier.

Goat Talk is a dance, starting with a conversation between a solo
performer and a taxidermy goat. Topics of death, cryogenic freezing,
dance and the nature of performance combine with small actions of
drinking, chewing and walking. Through a live sound loop, these
pedestrian actions grow into wetsuit dances, with microphone tricks,
water toys, fake body parts and packing sand. An uncanny body/voice
transfer between artificial object and live performer is produced.
Driven by a desire to dis-assemble into non-living forms, Goat Talk
expands personhood as a situation and the body as an area. A work that
balances between dance and live animation, presence and absence, Goat
Talk pursues an eerie equilibrium of ghosting, hosting and housing form.

Verket har utvecklats under 2019 av dansaren och koreografen Stina Nyberg och framförs av en grupp samtida
dansare i åldrarna 24-64. Det presenterades i Augusti 2019, utomhus i en glänta, som del av festivalen Dans.hall i
Stockholm. Tidigare versioner har framförts vid Center for Performance Research och University Settlement i New
York. Verket kommer att utvecklas vidare under 2020 med föreställningar på MDT i Stockholm. De två versionerna av
föreställningen, en kortare utomhusversion och en längre inomhusversion, ﬁnns båda tillgängliga för presentationer
under 2020.
Stina Nyberg kommer från Örnsköldsvik, bor i Stockholm och arbetar såväl i Sverige som internationellt. Hon är
utbildad som dansare på Balettakademien samt på masterutbildningen i koreograﬁ på DOCH i Stockholm med
examen 2012.
Koreograﬁ: Stina Nyberg
Dans: Lydia Östberg Diakité, Iréne Hultman, Maria Naidu, Maryam Nikandish, Stina Nyberg och Katy Pyle
Yttre öga: Zoë Poluch
Del i utveckling av verket: Aurore D'audiﬀret, Lydia Östberg Diakité, Molly Engblom, Iréne Hultman,
Maria Naidu, Maryam Nikandish, Katy Pyle och Yvonne Rainer.
Produktion: Stina Nyberg, Magnus Nordberg/Nordberg Movement
Administration: anställningskooperativet Interim Kultur. Samproduktion, residens och stöd: MDT, CCAP, CPR NYC

Choreography and performance: Leah Landau (AUS)
Pre-recorded foley sound: Gerry Long (AUS)
Outside eye: Luke George (AUS)
Contributors: Goat Talk has been supported through
residencies at Arts House (Melbourne, AUS), Hothouse
Theatre (Albury, AUS), Lucy Guerin Inc (Melbourne, AUS)
and presented at Dance Massive Open Studio Program at
Abbotsford Convent (Melbourne, AUS).

Contact Information:
Website: www.leah-landau.com
Email: lj.landau@gmail.com
Tel: 0704598444
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Video teaser: https://www.leah-landau.com/goat-club

Technical specifications
Group name: Leah Landau (AUS)
Based in: Stockholm
Target group: Experimental dance and theatre audiences
Max audience: Depends on venue size
Performance length: 40 minutes
Number of participants: 1 (solo performance)
Stage size: 10m x 10m
Ceiling height requirements: 4m
Requirements for flooring: Smooth floor (no steps)
Blackout: Yes
Power requirements: Power for speakers and loop pedal
Install/de-stall time: 2hr install, 1hr de-install
Help with installing: Yes
Price: 1200€ for the first show, 900€ for every additional
show
Possible performance period: To be discussed with the
artist

Produktionen 2019 genomfördes med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden
Målgrupp: vuxna, unga vuxna, familj, pensionärer. Max antal i publiken: varierande, vid utompresentation kan
antal diskuteras, vid inomhuspresentation beroende på teater. Scenmått: Utomhus, större ängområde eller
öppen plats / Inomhus: Scenyta 10 gånger 10 meter eller i närheten av detta Takhöjd: 3,5 meter.
Krav på golv: Utomhus gräs / Inomhus sviktande dansgolv Mörkläggning: Ja (inomhus)
Elkrav: 3-fas Bygg/Rivtid: Diskuteras beroende på val av version och spelplats. *
Pris: Beroende på spelplats och antal föreställningar. Möjlig spelperiod: Maj - December 2020.

Kontakt: Magnus Nordberg/Nordberg Movement
Tel: 070-4507060 E-post magnus@nordbergmovement.se
www.nordbergmovement.se
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av Danskompaniet Spinn
Titel: No longer, not yet
Gruppens namn: Anna Pehrsson

Gruppens hemort: Göteborg
Målgrupp: 4-8 år
Max antal i publiken: 90 personer (gympasal) 150 personer (gradäng)
Föreställningslängd: 45 inkl 10 min samtal
Antal medverkande: 4 dansare, 1 tekniker,
samt 1 turnéledare
Scenmått spelyta: 6 x 6 m

Kontakt:

Takhöjdskrav: 4 m

Veera Suvalo Grimberg

Krav på golv: ej betong

Konstnärlig ledare

Mörkläggning: ja

+46 706 – 483 313

Elkrav: 3 fas16 A

veera@danskompanietspinn.se

Bygg/rivtid: 2,5 tim / 1 tim

Läs mer!

Bärhjälp: ja tack, 1 person vid

www.danskompanietspinn.se

in- och utlastning
Pris: 20 000 kr + moms, 1:a föreställningen
10 000 kr + moms för 2:a föreställningen,
samma dag och plats
Möjlig spelperiod: vecka 6-9, 14 och 40-45

Gruppens hemort: Stockholm
Målgrupp: Vuxna och unga vuxna från 16 och uppåt
Max antal i publiken: förhandlingsbart beroende på publikplacering (ca 70-100)
Föreställningslängd: 60 minuter
Antal medverkande: 2 dansare
Scenmått spelyta: 9x9m
Takhöjdskrav: 5m
Krav på golv: svart dansmatta
Mörkläggning: mörkt rum
Elkrav: 2,4 KW
Bygg/rivtid: 8 h setup/ 2h take down
Bärhjälp: JA - om möjligt
Pris: 15000 plus moms/ föreställning
Möjlig spelperiod: företrädelsevis höst 2020 samt vår 2021
Video teaser: https://vimeo.com/317117485

Video teaser: https://vimeo.com/329559848

Kontaktuppgifter: Anna Pehrsson info@annapehrsson.com 070-4152383
www.annapehrsson.com

Danskompaniet Spinn har stöd av:

Producerat med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Weld.
Foton: Thomas Zamolo

HALLEN I FARSTA

– UTBUDSDAG

www.annapehrsson.com

– UTBUDSDAG

HALLEN I FARSTA

Dansmässan 2019
Titel: Noget lidt anderledes (Något lite
annorlunda)
Gruppens namn: Bobbi Lo Produktion
Gruppens hemort: Jokkmokk/Malmö
Målgrupp: 6-9 år
Max antal i publiken: 60 barn
Föreställningslängd: 30 min + workshop 15
min
Antal medverkande: 3 dansare + en tekniker
Scenmått spelyta: 8 x 8 meter
Krav på golv: ej betong
Mörkläggning: önskvärt
Elkrav: 2 x 16A eller 1x10A + 1x16A
SKRIV FÖR ATT LÄGGA TILL BILDTEXT.
Bygg/rivtid och takhöjdskrav:
Info: Föreställningen kan spelas med eller utan
scenograﬁ (hängande ﬁskar i taket) med
scenograﬁ krävs en takhöjd på ca 4-5 meter
och en rigg/rån i taket. Utan ﬁskar räcker en
takhöjd på 3 meter.
Byggtid med ﬁskar i taket är ca 5 timmar beroende på hur lokalen ser ut.
Utan ﬁskar är byggtiden 2 timmar.

Rivtid: 1-2 timmar
Bärhjälp: 2 pers
Pris: 15 000 kr exkl moms, tillkommer: resa, boende och traktamente.
Möjlig spelperiod: från mars 2020
Video teaser: https://vimeo.com/330334956
Kontaktuppgifter:
Hemsida: https://lavamarkusson.com/portfolio/noget-lidt-anderledes/
E-post: bobbiloproduktion@gmail.com
Tel: 0705780287

Framtidens sagor är ett njutbart samtida dansstycke som bjuder in publiken att
uppleva dans genom en mänsklig kedja av möten.

Synopsis: “En ö, två öar, tre öar. En förödad värld. Ingen mat, inget vatten, inga människor. Låt oss
spela det spelet där du och jag och de andra hade plats. Låt oss vara igen som vi var när tiden
just började och vi kunde ta varandras händer, upptäcka oss själva i andras gester, i andras
leenden, i andras ögon”.
Målgrupp: Till alla.
Max antal i publiken: Ingen gräns.
Föreställningens längd: 15 minuter. De sista 5 minuterna är interaktiva med publiken.
Antal medverkande: 3.
Scenmått spelyta: min 5 x 5.
Krav på golv: Utomhus performance / Site speciﬁc. Det kan spelas på olika golv, exempelvis
gräs, trä och betong. Ytan ska vara ren och utan föremål som är vassa eller stickande (glas,
splinters, etc).
Elkrav: Vi behöver portabel ljudanläggning som vi kan spela musik från antingen USB eller
Mobiltelefon. Vi behöver även kunna ladda dessa via eluttag.
Byggtid: Minst en timme innan för att anpassa verket till varje speciﬁk plats
Möjlig spelperiod: Om det spelas utomhus: vår och sommar. Om det spelar inomhus: Året
runt.
Premiär: 6 augusti 2019: Internationella Gatuteaterfestivalen (Halmstad och Falkenberg).
Performances på Malmöfestivalen 2019.
Idea & Direction: Nidia Martínez Barbieri.
Skapelse & Dans: Jonas Örknér, Jossette Reilly, Nidia Martínez Barbieri.
Pris: 1 performance: 24 000 kr; 2 x 26 000 kr; 3 x 28 000 kr; 4 x 30 0000 kr. Alla uppträdande
ska vara på samma dag med minst ½ timma mellan dem. Om föreställningen spelas på
olika ställen ska det ﬁnnas tillräckligt med tid för att transportera verket från plats A till
plats B.
Tillkommer: Ersättning för resa från Malmö, boende samt traktamente. En tekniker /
assistant som startar musiken behövs. Om arrangör inte har en person som kan göra
denna uppgift kommer det också bli en kostnad.

Video: https://youtu.be/-7DAFv1WqnE

Kontakt: Nidia Martínez Barbieri.
Email: nidiainfo@yahoo.com
Tel: +46 (0)709 237473
www.nidiamartinezbarbieri.com

HALLEN I FARSTA
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Ev samproducenter och/eller bidragivares loggor:
om det ej ﬁnns plats för loggor kan det skrivas som text:
Katuaq, Nordiskt Ministerråd, Augustinus fonden, NAPA, Svensk-danska kulturfonden och
Kommuneqarﬁk Sermersooq.

FRAMTIDENS SAGOR

– UTBUDSDAG

SITE

All departures are waves är ett koreografiskt

research
projekt som tar fäste vid de materiella,
Bodies of Water/All departures are
waves

ekologiska, performativa och etiska kvalitéer som
vatten kan innebära, ett livsviktigt faktum.
Projektet tar både avstamp från Pontus Pettersson
egna koreografiska arbete Bodies of Water
samtidigt som det bjuder in andra konstnärer och
koreografer och samlar på sig olika prov på
vattniga projekt och uttryck som tillsammans utgör
All departures are waves

Bodies of Water/All departures are waves
Produktion: MOPA Produktion/Pontus Pettersson
Hemvist: Stockholm
Målgrupp: ingen specifik målgrupp
Max antal i publiken: 150
Föreställningslängd: 3 timmar, publiken kan gå in och ut ur rummet under
föreställningens gång
Antal medverkande på scen: 10
Antal resande: 12
Scenmått spelyta: minimum 15 gånger 15 meter
Takhöjdskrav: 3 meter
Mörkläggning: måste inte finnas
Bygg/rivtid: två dagar
“We
live in
ns”
pris: 70.000
a watery commo
Möjlig spelperiod: början på hösten 2020
Video teaser: https://vimeo.com/317455603
Kontaktuppgifter: Pontus Pettersson
Hemsida: www.mynameisocean.com
E-post: pontus_moody@hotmail.com
Telefon: 0739882955
Samproduktion: MARC och Weld

I All departures are waves ingår BoW men också andra konstnärers verk,
beroende på kontext, detta sker i samråd med eventuella beställare.

SITE

– UTBUDSDAG

Övrigt: Bodies of Water är en koreografisk installation, tänkt för större gallerier,
museum eller teatrar med helt plant golv för spelyta och publik (andra
uppgörelser kan ske)

HEARTH
Title: HEARTH
With: Aurore d’Audiffret, Ama Kyei, Fredrika Burvall, Danilo Alexandre (not part of
the cast today)
Based in: Stockholm
Max audience: 100
Performance length: 25-30min
Stage size play area: more or less 15x10 meters
Power requirements: Ceiling lights, 2-3kilo watts, 16A ok.
Floor requirement: Dance mattresses on the floor.
No specific requirements for ceiling height.
Small scenography (some glasses and a stool) + yoga mattresses and sits on
stage for the audience.
Price: technical support for one hour before and after, four salaries for the four
dancers, transportation back and forth, food or money for food during the rehearsal
time/performance time, to be determined.
Possible playing period: 2020, dates to be discussed.
TEASER
https://youtu.be/GCWeIi5SPf8
Contact : Aurore d’Audiffret / audaudiffret@gmail.com / +33660765482

– UTBUDSDAG
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ADrEsseR

QUÖÖÖR

Queer och kör - Quööör
En visuell röstkoreografi i en zen-trädgård.
Åskådaren bjuds in på en evolutionär sinnlig inre resa. Perceptionen glider och upplevelsen av tid
utvidgas. I ett hypersensibelt samspel av ljudande högfrekventa röster, elektroniska utdragna toner
och hundratals isblå ljustrådar, uppstår en meditativ och intim tillvaro.

HALLEN OCH
PELARSALEN I FARSTA
Mårbackagatan 11
(T) FARSTA
(J) FARSTA STRAND

SITE
Mårbackagatan 11 Hus H
(T) FARSTA
(J) FARSTA STRAND

HUS 7
Styckmästargatan 10
(T) GLOBEN

ERIC ERICSSONHALLEN
Kyrkslingan 2
Skeppsholmen
(T) KUNGSTRÄDGÅRDEN

NORDBERG MOVEMENT
Sveavägen 140
(T) ODENPLAN

DANSMUSEET
Drottninggatan 17
(T) T-CENTRALEN

Foto: Yuvinka Medina

Sanna och Elinor har något på hjärtat. I gränslandet mellan sång
och tal frilägger de sina röster och låter dom vara ovillkorliga,
poetiska, fiktiva, komiska och finstilt punkiga.

– UTBUDSDAG

________________________________________________________________________________________________________

Namn: Uncover Choreography/Sanna Söderholm och Elinor
Tollerz Bratteby
Hemort: Stockholm
Målgrupp: barn från 10 år (kort version med tillhörande
workshop), unga vuxna, samt vuxna
Max antal i publiken: beror på spelplatsen, max 130 personer
Längd: 40 min/kort version för barn 20 min
Medverkande: 2 dansare och 1 ljudkonstnär (Scott Cazan)
Spelyta: verket anpassas site-specific, min 5x5
Mörkläggning: ja
Bygg/rivtid: 4 h

Bärhjälp: om tillgängligt
Pris: gage till 2 dansare, 1 ljudkonstnär, tekniker, resor +
traktamente, enligt överenskommelse
Möjlig spelperiod: från november 2019 och framåt
Video: Dokumentation från Bonniers Konsthall 5 juni 2019
https://vimeo.com/354655329
Kontaktuppgifter:
Sanna Soderholm / 070-995 97 09 /
sanna.soderholm@gmail.com
Elinor Tollerz Bratteby / 073-533 25 33 /
elinor.tb@gmail.com

Dansmässan 2019 genomförs med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Region Stockholm,
Konstnärsnämnden, Dansens Hus, i samproduktion med ccap i HALLEN i Farsta.

HUS 7 – SLAKTHUSOMRÅDET

PrOGraM
5/11
5
5/
11

6/11

7/11

9:00-9:40, 11:00-11:40
& 13:00-13:40

8:30-10:00

Hallen i Farsta och SITE

Hallen i Farsta
oR/eLLer – anJa
arNQuIsT oCH
MaDEleIne lINDH
WEB
10:00-10:45, 12:00-12:45

Eric Ericssonhallen
noMoDaCO
Under
15:30-16:15

Eric Ericssonhallen
JeNNIe BergsLI,
VerOnICa BrUCE,
alICe slYngsTa
Blötkokt
17:00-17:15

Dansmuseet
DOrOTeA saYkalY
UNraveling
20:00-21:00

Nordberg Movement
UTBUDsDaG
FruKosTSaMTal
8:45-9:30
Kreativt producentskap
Foajén på SITE
FIKa På
11:00-12:30
mäSSTorGeT
SITE
ÖPPen DIsKuSSION
9:45-11:45
Klimat, konst,
SHOWCase I
förändring
luNCH mäSSTorGeT
13:00-13:40, 15:00-15:40

SITE
sHIraZ aMar
Breath of the wild
13:15-14:45

SITE
SamTal
Sverige runt?
16:00-17:30

SITE
SemINarIum
Det ideala
dansresidenset?

SITE
ZoË PoluCH, HAnaKo 18:15-19:45
HosHIMI-CaINes OCH Pelarsalen i Farsta
DoCH OPeN LeCTUre
ElISa HArKIns
Jaamil Olawale Kosoko
Radio III
20:00-21:00

SITE
ZoË PoluCH, HAnaKo
HosHIMI-CaINes OCH
ElISa HArKIns
Radio III

12:45-15:00

SHOWCase II
FIka mäSSTorGeT
15:30-17:30

SHOWCase III
18:00-01:00

Hus 7/Slakhusområdet
FEST!
+ SHOWCase IIII

