
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

antarktis
EN FROSTIG FÖRESTÄLLNING

I föreställningen Antarktis bjuds publiken in till en 
istäckt värld. På scen finns 6 dansare och 14 musiker som 
tillsammans ger det karga landskapet liv.  

I det hårda landskapet Antarktis bor särpräglade arter och 
deras egenheter vävs samman i historier. Historier som får 
liv genom de olika karaktärerna och som påminner oss om 
en annan verklighet. I dess rena enkelhet kan vi känna igen 
oss. I föreställningen möter vi bland annat en ensam och 
solodansande narval, en kärleksduett mellan en valross och 
en pingvin, en fågelunges första försök att flyga och en vilsen 
polarforskare. Kanske känner vi inte igen dem vid första 
ögonkastet, men under föreställningens gång blir vi påminda 
om deras närvaro. Dansarnas rörelser ger karaktärerna liv och 
tillsammans med Bohuslän Big Bands musiker blir mötet en 
musikalisk dansresa, där djur och natur står i fokus.  
 
Regionteater Väst främjar ny koreografi och nykomponerad 
musik. Antarktis är inget undantag. Paula af Malmborg Wards 
musik flödar i ett fantasifullt scenrum skapat av scenografen 
och kostymören Tomas Sjöstedt. Antarktis är Regionteater Väst 
andra samarbete med Vara Konserthus/Bohuslän Big Band. 
Dansföreställning är koreograferad av den polsk-svenska 
koreografen Lidia Wos.   

 

KOREOGRAFI Lidia Wos

SCENOGRAFI & KOSTYM Tomas Sjöstedt

MUSIK Paula af Malmborg Ward

MÅLGRUPP Från årskurs 3-5 (9-11 år)

URPREMIÄR 1 september 2017

SPELPERIOD Hösten 2017

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 45 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 125 personer

LOKALKRAV

Golvyta/scen: bredd: 11 m, djup: 9 m.  
Takhöjd: 5 m. Sviktande golv (ej betong). 
Tillgång till logeplatser med dusch.  

+ uppvärmningsrum för dansare och musiker. 

EL 63 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  5 timmar från ankomst till lokal. 
Rivtid: 2,5 timmar. Övrig förberedelsetid 1 timme. 

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer över 18 år. 1 person 
behöver finnas tillgängliga under hela bygg- samt 
rivtid.

MEDVERKANDE 6 dansare, 14 musiker och 2 tekniker

KOSTNAD 10 000 kr + 25% moms på faktura per fst inom 
Västra Götaland. 7000 kr för föreställning nummer 2 
samma dag i samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). Vi bokar hotell.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning i anslutning till föreställningen. 
För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING
Cathrine Ericson, 0706 42 42 16
cathrine.ericson@regionteatervast.se

REGIONTEATER VÄST 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


