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PRATA DANS





Konsten och kulturen är platser där vi kan möta varandra och oss 
själva, både rent fysiskt och genom innehållet. Detta är oerhört 
viktigt i den allt mer segregerade vardag vi lever, där mötesplatser 
och de gemensamma utgångspunkterna blir färre. Kulturen stärker 
vårt gemensamma, samhället. Genom att ta del av varandras 
berättelser och liv, gestaltade genom scenkonst, ökar människans 
förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. 
Förmågan att lyssna och se utvecklas och det tränar empatin. Genom 
att känna igen sig och få bekräftelse kan vi växa som människor. 
Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Det stärker 
yttrandefriheten och demokratin. 

Denna skrift är framtagen i syfte att sprida kunskap om dans som 
konstform, som ett led i vårt demokratiska uppdrag.

Art and culture are places where we can meet one another and ourselves, 
both physically and through its content. This is incredibly important in the 
increasingly segregated lives we lead, where meeting places and the 
common points of departure are dwindling. Culture strengthens society in 
general. By sharing one another’s stories and life, portrayed through 
performing arts, we boost people’s ability to understand one another’s 
prerequisites, thus reducing the gap between us. The ability to listen and 
observe is developed, which hones our empathy skills. We can grow as 
human beings by recognizing something within us and receiving 
confirmation. The desire to tell a story and express oneself is stimulated. 
This strengthens the freedom of speech and democracy.

This publication is designed to spread knowledge about dance as an art 
form, as part of our democratic duty. 

Susanna Dahlberg

VD Regionteater Väst/CEO Regionteater Väst





JAG! JAG! JAG! 
Om identitet

KOREOGRAFI: Minna Krook
Från 6 år 
Premiär 2014
FOTO: Håkan Larsson





Dans som konstform bygger på det visuella där man i huvudsak 
använder kroppen som uttryck och tolkningsmånen är bred.

Ambitionen hos RTV Dans är att sprida angelägen, utmanande, 
underhållande och kommunikativ danskonst för en ung publik. 
Vi arbetar med teman som berör vår omvärld och som speglar 
samtiden och historien. Vi dansar på en avancerad teknisk nivå 
och vill ge vår publik det allra bästa utförandet.

Samarbeten med andra scenkonstnärer och andra scenkonstut-
tryck är viktiga för att utmana och utveckla oss själva och därmed 
också det vi presenterar för vår publik. Ett flertal internationella 
samarbeten har gjort att vi kunnat ge vår publik något utöver det 
vanliga. Danskonsten är till för publiken, utan publik blir det 
ingen föreställning!

Dance as an artform is built on the visual aspect, where you mainly use the 
body expression as an artistic language, with an extensive span of interpre-
tation. RTV Dans’ ambition is to spread important, challenging, entertaining 
and communicative dance to a young audience. We work with themes that 
affect the world in which we live and that reflect the contemporary as well 
as history.

We dance at a high technical level and we want to give our audience the 
best performance we can.  Collaborating with other artists and other art 
forms is important in order to challenge and develop ourselves and what we 
present to our audience. A number of international collaborations have 
meant that we have been able to give our audiences something out of the 
ordinary. Dance is for our audiences, without whom there is no performance!

Camilla Ekelöf

Konstnärlig ledare RTV Dans/Artistic director, RTV Dans

KONSTNÄRLIG VISION

ARTISTIC VISION





KRYP
Insekter och människan

Livemusik med Bohuslän Big Band
MUSIK: Malin Hülphers
KOREOGRAFI: Camilla Ekelöf
Från 9 år
Premiär 2013
FOTO: Håkan Larsson





VAD VI GÖR

Vi vill erbjuda något som publiken kanske aldrig har sett eller 
visste att man skulle tycka om. Allt ifrån rummet, kostymerna, 
musik, ljus och ljud, till själva dansen, är väl uttänkt för vår 
publik. Våra föreställningar sker främst för en skolpublik som inte 
själva valt att komma och titta på oss. Det respekterar vi och 
därför lägger vi stor vikt vid mottagandet och samtal efteråt. 
Genom att integrera publiken i vissa föreställningar lär vi känna 
den bättre. Ibland skapas tillfälle att betrakta dansen på nära håll 
och möta den fysiska upplevelsen som utförandet av en dansare 
kan ge. Känna dansen helt enkelt.

We want to provide something that the audience has never seen before, 
or even knew that they would like. Everything from the room, costumes, 
music, lighting and the dance itself are all carefully considered for our 
audience. Our performances are primarily for a school audience that has 
not chosen to come and watch us. We respect that and therefore place a 
great deal of emphasis on the reception and talks afterwards. By 
integrating the audience in some performances we get to know them 
better. Opportunities sometimes arise to witness dance at close hand, 
enabling people to share the physical experience that the performance of 
the dancer can give. Quite simply feeling the dance.

WHAT WE DO





PÅ GRÄNSEN
Vem får komma in och varför? 

En bearbetning och fristående del 
av produktionen huset GranNabo, 
ett samarbete mellan Regionteater 
Väst, Panta Rei Danseteater och 
Teater Innlandet. 
KOREOGRAFI: Camilla Ekelöf
Från 13 år
Premiär 2014
FOTO: Unn Tiba





Dansen är universell. Den har ett inneboende språk som finns i 
allas våra kroppar, och som alla kan använda. 

Dansen kan vara instrumentell och användas för att stärka 
människor i ett vårdande och utvecklande syfte, eller i ett 
pedagogiskt. 

Dansen kan användas för att förmedla kunskap, för att berätta 
en historia eller uttrycka känslor. 

Dansen har makt att uttrycka, omvandla och förena oss, genom 
sin gränslöshet.

Dance is universal. It has an integral language found in all of us, and 
which everyone can use. 

Dance can be instrumental and used to strengthen people in a caring, 
developing way, or used as an educational tool.

Dance can be used to convey knowledge, to tell a story or express 
feelings. 

Dance has the power to express, convert and unite us, through its 
limitlessness.

HUR ANVÄNDS DANS? 

HOW IS DANCE USED?





DOPPELGÄNGER
Spegling och interaktion

Föreställningen togs fram i två 
versioner, i samarbete med Norrdans
KOREOGRAFI: Martin Forsberg
Från 12 år
Premiär 2012
FOTO: Håkan Larsson





www.regionteatervast.se/rtvpedagogik/

www.kulturivast.se/dans/handledningar-skrifter

www.dansmuseet.se/sv/museishopen/bocker/

www.dansportalen.com

LÄNKAR ATT INSPIRERAS AV /LINKS TO INSPIRE:





LILLA SPÖKSONATEN
Med anledning av August Strindbergs 

KOREOGRAFI: Camilla Ekelöf
Från 9 år
Premiär 2012
FOTO: Håkan Larsson

100-årsfirande



There are no rights and wrongs when it comes to interpreting any artistic piece. Contemplation 
afterwards, or chatting to others might also provide a more in-depth insight. We have chosen a few 
points of departure that might be of help in the beginning. Hold back on giving an assessment! 

Det finns inga rätt eller fel när det kommer till tolkningen av ett konstnärligt 
verk. Att fundera för sig själv efteråt, eller att samtala tillsammans med 
andra, kan ändå ge en fördjupad upplevelse. 

Vi har valt några utgångspunkter som kan hjälpa till inledningsvis. Vänta 
gärna med värderingar! 

ATT PRATA OM DANS

TALKING ABOUT DANCE

BESKRIVA TOLKA REFLEKTERA

DESCRIBE INTERPRET REFLECT

Vilka beståndsdelar fanns i 

föreställningen? (Dansare, 

kostym, ljus, ljud, rörelse, 

scenografi, musik, mask och 

så vidare)

Utgå från dig själv och din 

egen upplevelse! Fanns det en 

övergripande känsla eller 

fråga som berörde dig? Kan du 

sätta föreställningen i relation 

till något annat?

Alla val är medvetna val och 

kan därför analyseras konstnärligt. 

(Påminde musiken dig om något, 

fanns det någon symbolik, varför 

såg rummet ut som det gjorde 

– tror du?)

What did the performance 

consist of? (Dancers, costumes,

lighting, sound, scenography, 

music, masks, etc.) 

All choices are conscious ones

 and can therefore be studied 

artistically. (Did the music remind

you of anything? was there 

symbolism? why did the room 

look like it did – in your opinion?)  

What did you get out of the 

experience? Was there an 

overall feeling or issue that 

moved you? Can you compare 

the performance with 

anything else? 



FLICKAN SOM FÖRSVANN
Om utanförskap

KOREOGRAFI: Camilla Ekelöf
Från 10 år

Premiär 2010
FOTO: Håkan Larsson





RÄVSPEL
Identitet och genus

KOREOGRAFI: Helena Franzén
Från 14 år
Premiär 2011
FOTO: Håkan Larsson





MOVE3
Barns rättigheter

KOREOGRAFI: Camilla Ekelöf 
& Aloyce Makonde
Från 9 år
Premiär 2011
FOTO: Håkan Larsson



FOTO: Ola Kjelbye



Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung publik. Vårt 
uppdrag handlar om att kommunicera scenkonsten och alla dess 
inneboende värden för en ny generation. Oavsett var de bor, var de 
kommer från och vilka de är skall alla barn och unga i hela Västra 
Götaland ges möjligheten att ta del av en levande scenkonst.

 Regionteater Väst har två produktionshus, ett i Borås för dans – RTV 
Dans och ett i Uddevalla för teater – RTV Teater. RTV har ett regionalt 
uppdrag att turnera med scenkonst för barn och unga i hela Västra 
Götaland (49 kommuner), vilket gör oss till en av Sveriges största 
turnerande institutioner. RTV Dans är dessutom Sveriges enda 
institution med uppdraget att göra danskonst enbart för barn och 
unga. 

Regionteater Väst produces performing arts for a young audience. Our 
mission is to communicate performing arts with all its integral values for 
a new generation. No matter where they live, where they come from or 
who they are, all children and young people from all over Västra Götaland 
should be given the opportunity to experience performing arts live.

Regionteater Väst has two production houses – one in Borås for dance, 
RTV Dans, and one in Uddevalla for theatre, RTV Teater. RTV’s job is to tour 
the region with performing arts for children and young people throughout 
Västra Götaland (49 municipalities), making us one of Sweden’s biggest 
touring institutions. RTV Dans is also Sweden’s only institution whose 
mission it is to provide dance as an art form solely for children and young 
people.



SUPERHJÄLTAR
Flera aspekter av hjältemod

KOREOGRAFI: Max Stone
Från 11 år
Premiär 2014 
FOTO: Håkan Larsson



SUPERHJÄLTAR
Flera aspekter av hjältemod

KOREOGRAFI: Max Stone
Från 11 år
Premiär 2014 
FOTO: Håkan Larsson

REDAKTION: Anna Ahnstedt Mitle, 

Camilla Ekelöf, Ingela Holgersson, 

Ulrika Liljedahl, Ann Lundberg
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ÖVERSÄTTNING: John Cannon

GRAFISK FORM: Foajé 

TRYCKERI: Cela Grafiska 

ANSVARIG UTGIVARE: Susanna Dahlberg, VD

Framtagen med stöd av Sjuhärads 

kommunalförbund 

RTV ägs och verkar på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Denna skrift är ett resultat av Regionteater 

Västs genuina intresse för mötet mellan 

publiken och scenkonsten. Inspiration har 

hämtats från Prata scenkonst, framtagen 

för RTV av Anna Berg.

Tack alla medverkande och medarbetare 

på Regionteater Väst!



WWW.REGIONTEATERVAST.SETELEFON:020-504075 E-POST: info@regionteatervast.se


