FOTO Tina A xelsson
MÅLGRUPP Årskurs F-3 (6-9 år)
URPREMIÄR 5 september 2018
SPELPERIOD Hösten 2018, vecka 37-42
KOREOGRAF/SCENOGRAF/KOST YM Helena Franzén
KOMPOSITÖR Stefan Johansson
MEDVERKANDE 6 dansare, 2 tekniker, 1 repetitör
FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

MED ANDRA ORD
Är identitet något man väljer, eller något man inte kan
komma undan?
Vad är det som bestämmer och formar vår identitet?
Vi identifierar oss med den visuella bilden av oss själva. Bilden
av mig, det man ser, är det jag?

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal
MAXPUBLIK 60 elever
LOKALKRAV 9 x 11 meter inkl. sittplatser. Takhöjd 3,5 m
Tillgång till logeplatser med dusch.
EL 32 A
MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig
LJUS/LJUD Vi tar med eget
BYGGTID & RIVTID 5 timmar / 2,5 timmar. Övrig
förberedelsetid 1 timme. Om vi behöver lägga
dansgolv, tillkommer 2 timmar.
BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer över 18 år. En person
behöver finnas tillgänglig under hela bygg- samt
rivtiden.

Dansföreställningen Med andra ord associerar och ställer
frågor kring fenomenet att vi är alla under ständig förändring.
Dansarna prövar och tolkar varandra i olika fysiska situationer
där missförstånd och det oavslutade blir synbart och skapar
nya betydelseförskjutningar.
Med andra ord är en dansföreställning som rör sig kring det
ständigt aktuella projektet om att uppfinna sig själv på nytt…
Med andra ord vill hylla det som vi alla bär på; vår förmåga
att förändras, utanpå och inuti.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial och
samtalshandledning i anslutning till föreställningen.
För särskilda önskemål, eller behov kring
tillgänglighet, vänligen kontakta oss.

Prisbelönta koreografen Helena Franzén har varit verksam i
närmare 30 år och skapat över 80 verk. Hon har hyllats för sitt
särpräglade och rörelsepoetiska språk och gjort verk för bland
andra GöteborgsOperans danskompani, Skåne Dansteater och
The Edge i London. För Regionteater Väst har hon tidigare
gjort verket Rävspel.

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

På scen ser vi Maria Ulriksson, Moa Sobelius,
Jessica Andrenacci, Jimmie Larsson, Rasmus Skaremark-Solberg
och Michael Tang Markusson.

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms. (7500 kr + moms, för
två föreställningar samma dag i samma lokal) I priset
ingår hotell/traktamente/resa. Vi bokar hotell.

REGIONTE ATER VÄST
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75
info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se

