


2 3

UtLåtANdE FrÅN 
UrVALSGrUPPEN

2021 års Dansmässa anordnas mot fonden av Coronapande- 
min som starkt präglat scenkonstbranchen det senaste året. 
Trots ett mycket utmanande år inkom hela 72 verk till årets 
Dansmässa, som i år blir digital. Urvalsgruppen ser att scen-
konstnärerna svarat på de nya förutsättningarna som pande- 
min inneburit – många verk kan spelas utomhus eller på  
andra platser när traditionella scener varit stängda för publik.

Årets urval balanseras mellan festival och mässa med siktet 
på att presentera scenkonst med bredd, spets och variation. 
Urvalsgruppen har valt att lyfta föreställningar med aktuella 
teman, representation i genre och form, funktionsförutsätt- 
ningar och hudfärg, samt föreställningar som skapats av 
scenkonstnärer från hela landet. Drygt hälften av verken riktar 
sig till barn och unga.

Endast en del av de sökande får chans att komma med  
och urvalsgruppen har med ödmjukhet tagit sig an uppgiften,  
också med hänsyn till jäv. Ett stort tack till alla sökande 
grupper och koreografer! Ni som inte kom med denna gång 
– sök igen!

Varmt Välkomna att ta del av 
utbudet på Dansmässan 2021!
————————————
Yared Tilahun Cederlund, Rani Nair,  
Lina Dahlgren och Olga Pettersson

25 kONStNÄrSkaP 
I dIGItALt ForMat!

Äntligen är det dags för Stockholms enda publika mässa 
med totalt fokus på dans och koreografi. Dansmässan 2021 
lanseras den 11 november av Danscentrum Stockholm. I år  
är mässan helt digital vilket innebär att du kan ta del av  
allt som händer under mässan; föreställningsutdrag, samtal, 
seminarier och workshops, på den plats du befinner dig.  
Det digitala formatet möjliggör även för att kunna ta del av 
mässans program under hela 14 dagar!

På Dansmässans kanal på VOYD tar du, som har biljett,  
del av utbudsdagen där 21 konstnärskap presenteras genom 
kortare förinspelade utdrag från deras aktuella föreställningar. 
Urvalsgruppen har även valt att lyfta fyra konstnärskap lite 
extra, Urvalsgruppens highlights. Du får ta del av konstnärliga 
samtal med dessa koreografer och längre förinspelade utdrag 
från deras aktuella produktioner. I detta programblad hittar du 
som bokare eller arrangör information om de olika verken. 

Samtal och seminarier sänds via Facebook live och är kost-
nadsfria. För mer information och biljetter: dansmassan.com
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Särskola och träningsskola Yngre barn

Utbudsdag Utbudsdag

Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner. Skolan behöver tillgång 
till dator med wifi för att ta del av den digitala platt-
formen, och gärna iPads som även kan fungera som 
ett verktyg för eleverna. Musikanläggning/högtalare. 
Projektor kan användas för att uppleva det digitala 
inspirationsmaterialet på storformat i grupp. 
Spelyta + byggyta Företrädelsevis ett större rum, t ex 
aula eller gympasal. 
Takhöjdskrav Inga
Golvkrav Inga
Mörkläggning Nej, men att föredra vid visning  
med projektor 
Elkrav Möjlighet för de elever som vill, att uppleva 
inspirationsfilmerna på storskärm (projektor). 
Byggtid/rivtid Ingen
Bärhjälp Nej
Gruppen tar med all egen teknik Nej. Dator, projektor, 
musikanläggning/högtalare och iPads tillhandahålls  
av skolan.
Pris En ”läsårsprenumeration” på ett Dansbad kostar 
10 000 SEK, två ”Dansbad” 20 000 SEK osv. I prenu-
merationen ingår ett digitalt koreografiskt program att 
följa via rörlig bild och skriftliga instruktioner, samt en 
fysisk ”sinneslåda” med vardagliga material (tex. papper, 
tyg, trådar) som aktiverar dansen. Varje Dansbad inklu-
derar även tre digitala träffar med koreograferna.
Möjlig spelperiod En prenumeration gäller ett läsår  
i taget.
Video teaser dansbad.se/trailer.html
Hemsida dansbad.se
E-post dansbada@gmail.com
Tel Sara: 0700-39 31 41 / Helena: 0723-24 75 11
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd från bl.a  
Kultur och Fritid, Norrtälje Kommun och Kultur  
och fritid, Östhammars Kommun
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Dansbad
(Göteborg)

Kan vi snirkla ett papper tills vi själv 
börjar snirkla? Kan vi knåda ett papper 
till en papperssymfoni? Kan ett papper 
bli till bollar som vi sakta simmar i? 
Och vilket väder uppstår när din pap-
perskostym skall knöcklas till en kudde?

Dansbad är en serie kinestetiska och 
deltagarbaserade dansupplevelser för 
elever, lärare och assistenter på särskola 
och träningsskola. I centrum för verket 
står deltagarnas dansande kroppar i 
möte med varandra. Ett fysiskt och för- 
änderligt vardagsmaterial introduceras 
som rörelselänk mellan deras kroppar. 
 Dansbaden utförs på ”hemmaplan”  
– i elevernas anpassade och trygga 
skolmiljö. Via en digital plattform, akti- 
veras verket av läraren/assistenten 
tillsammans med sin/sina elever. Ett 
dansbad kan därför utföras flera gånger, 
med olika elevkonstellationer och när 
det passar, helt utifrån gruppens behov,  
förutsättningar, dagsform och intresse. 
 Dansbad ger tillfälle att utforska en 
djupare kinestetisk relation deltagarna 
sinsemellan, men också mellan varje 
enskild deltagare via interaktionen med 
ett sinnligt material. 
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Regelverk – Ja, ja, NEJ
(Stockholm)
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Dans Rebecka Carlsson, Frank Koenen och 
Sofia Sangregorio
Specialkomponerad musik och ljud Ida Lundén som 
även utvecklat delar av det visuellt akustiska
Koreografi Christina Tingskog
Kostym Anna Kjellsdotter
Ljus Thomas Mirstam

En underfundig poetisk lek med och 
funderingar om regler, akustiska feno-
men och relationer. Varför gör vi som  
vi gör? Måste vi? Vad händer om vi 
följer en regel till punkt och pricka? 
Om jag vill och inte vill? Om vi tänker 
olika? Kan vi se ljud? Burkar som far, 
humlor som surrar och dansare som 
nästan flyger. Magi!
 Föreställningen har utvecklats under 
ett samarbete mellan Christina Tingskog 
och Ida Lundén. De har undersökt  
relationer mellan ljud och rörelse med 
tanke på att fånga yngre barns upp-
märksamhet och prova om det går att 
få barnen att se/höra samband och in-
tentioner. Rummet har hållits enkelt för 
att skapa en historia där rörelser och 
ljud skapar skeendet.
 Vi har även Regelverk – i tid o otid  
för vuxna, t ex pedagoger, den bygger 
på barns förhållande till och synpunkter 
på regler.

Målgrupp 3–9 år
Max publikantal Om gradäng: 70 personer för 3–6 år, 
90 personer för 7–9 år
Längd 37 min + 10 min publiksamtal och efteraktivitet
Antal medverkande/turnerande 3 
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner (Vi turnerar med lätt-
hanterlig teknik/scenografi och har med egen tekniker/
behöver ingen tekniker)
Spelyta + byggyta 7 x 6 m 
Takhöjdskrav 3,5 m
Golvkrav Dansgolv. Dansmatta om möjligt.
Mörkläggning Inget krav
Elkrav 10A
Byggtid/rivtid 2,5 tim/45 min
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Ja
Pris 1:a fst/dag och lokal 13 500 SEK, 2:a fst/dag 
och lokal 9500 SEK. Kostnader för resor, boende och 
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Enligt överenskommelse
Video teaser vimeo.com/478807114
Hemsida christinatingskog.se
E-post christinatingskog@mac.com
Tel 0704-97 24 64
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd från Kultur- 
rådet, Region Stockholm och Stockholms stad.
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Dans Sara Lindström och Helena Lambert

Målgrupp 4–15 år på särskola och träningsskola
Längd Ett Dansbad innehåller ca 3–4 olika Dans-
badsceremonier á 30–40 min. Längden varierar 
beroende på gruppens förutsättningar.
Antal medverkande/turnerande 0. Tre digitala träffar 
per Dansbad erbjuds med Lambert och Lindström  
för introduktion, inspiration och uppföljning. 
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Lilla Svansjön
(Stockholm)

Yngre barn Yngre barn

Utbudsdag Utbudsdag
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Medverkande Sebastian Ruiz Bartilsson, Nilla Björkman 
/Kyrie Oda och Jasmine Attié/Gilda Stilbäck
Koreografi Gilda Stillbäck
Komposition Jorge Alcaide
Ljusdesign Carl Kristiansson
Rådgivare kostym Heidi Saikkonen
Rådgivare dramaturgi Lisa Lidén
Illustration/layout Martha Sanchez
Rådgivare syntolkning Jannine Rivel och Peter 
Lilliecrona/syntolkning.nu
Foto Lina Ikse
Trailer Estrids
Video Göthenburgo
Produktion Possibilitas

Målgrupp 3–7 år. Föreställningen är anpassad och 
tillgängliggjord för en synsvag publik. Vi samarbetar 
med syntolkning.nu samt med Jannine Rivel, syntolk 
med fokus på dans.
Max publikantal 60 personer
Föreställningslängd 40 min
Antal medverkande/turnerande 3 dansare, 1 tekniker
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta 7 x 7 m
Takhöjdskrav 3 m
Golvkrav Dansgolv och dansmatta
Mörkläggning Ja, men inget måste.
Elkrav 10A
Byggtid/rivtid 2,5 tim
Bärhjälp 2 personer
Medtager egen teknik Ja
Pris 1 fst 23 500 SEK. 2a fst samma dag och plats  
28 500 SEK. Kostnader för resor, boende och  
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Enligt överenskommelse
Video teaser vimeo.com/364639444
Hemsida possibilitas.se/herr-kattzon-och-lilla-morrhar 
E-post vanessa@possibilitas.se
Tel 0704-56 99 36
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd av Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Tjörns Kommun, 
Vänersborgs Kommun, Folkuniversitetet, Region- 
teater Väst Dans i Borås, Björkåfrihet samt Blå Stället 
i Angered.
DC Medlem Danscentrum Väst

Koreografi och iscensättning Claire Parsons
Medverkande 2021 Elin Hallgren, Sofia Sosso Harryson 
/Linnea Sundling, Petter Wadsten/Lucas Carlsson, 
Viktor Gyllenberg
Musik Mikael Svanvik
Scenografi Emma Fallde, Tina Paulson
Ljusdesign Jesper Larsson
Kostym Bitte Palm
Mask Moa Hedberg

Herr Kattzon och  
Lilla Morrhår
(Göteborg)

Emily och Herr Kattzon är bästa vänner 
och inget stör deras kärleksfulla tillvaro 
tills Emily plötsligt skaffar en till katt. 
Lilla Morrhår, en ullig och gullig, busig 
och vild liten kattunge vänder upp och 
ner på Herr Kattzons värld och symbios 
med Emily. Lilla Morrhår tar inte bara 
all uppmärksamhet, hen hittar på massa 
bus – och värst av allt – oftast är det 
Herr Kattzon som får skulden! Till slut 
får Herr Kattzon nog …
 Historien är baserad på boken Herr 
Kattzon och Lilla Morrhår av Sam Lloyd, 
som med mycket värme och humor  
tar upp starka känslor i samband med 
att det kommer en ny medlem i familjen.
 Herr Kattzon och Lilla Morrhår är en
integrerad dansföreställning som tillgäng-
liggör dans också för en synsvag publik.

Istället för de graciösa svanarna be-
sökaren förväntar sig dyker istället tre 
andra figurer upp på scen som provar 
flygturer, tar sig an en silversjö och  
hittar bästa stegen för fåglar i grupp. 
Lilla Svansjön gör upp med vem som  
får ta plats och förväntningarna på  
hur saker och ting ska göras. En stor  
klassiker i ny tappning som handlar om 
att ta andra steg än de förväntade.
 Lilla Svansjön skapades ursprungligen 
som ett beställningsverk för Unga 
Dramaten. Från 2021 turnerar den som 
samproduktion mellan Unga Dramaten 
och Claire Parsons Co.

Målgrupp 4–9 år och familjepublik
Max publikantal 60 personer
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 4 (tre dansare,  
en tekniker)
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta 6 m bredd x 7 m djup
Takhöjdskrav Minst 3,5 meter
Golvkrav Sviktande, ej sten eller betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 32A 3-fas
Byggtid/rivtid 4 tim (helst dagen innan)/1,5 tim
Bärhjälp Ja, en stark person
Medtager egen teknik Ja 
Pris 1:a fst 17 000 SEK. 2 fst samma dag och plats 
24 000 SEK. Kostnader för hotell och traktamente 
för fyra personer, resekostnader för tre personer samt 
transportkostnader (1000 SEK/dygn + 25 SEK mil)
Möjlig spelperiod Från och med 2022
Video teaser vimeo.com/545440336
Hemsida claireparsons.com
E-post lina@claireparsons.com
Tel 0720-43 58 44
Samproducenter/bidragsgivare Samproduktion med 
Unga Dramaten. Claire Parsons Co. stöds av Kulturrådet, 
Region Stockholm och Stockholms Stad.
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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Målgrupp 3–10 år
Max publikantal 45 personer vid förbeställda  
föreställningar. Beroende på plats vid offentliga.
Längd 30 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta/byggyta Anpassningsbar. Vi spelar främst ut-
omhus utan tekniska behov. Möjligt att spela inomhus.
Takhöjdskrav Inga
Golvkrav Inga
Mörkläggning Nej
Elkrav Inga
Bärhjälp Nej
Gruppen tar med all egen teknik Ja
Pris 11 500 SEK inkl soc.avg. 2:a och 3:e fst samma 
dag och plats 7 500 SEK. Kostnader för resor, boende 
och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 22 nov 2021–31 dec 2022
Hemsida minnakrook.se
E-post info@minnakrook.se
Tel 0736-22 43 17
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd från Stock-
holms Stad, Region Stockholm och Statens Kulturråd
DC Medlem Danscentrum Stockholm

KRAX KRAX
(Stockholm)

En dansföreställning i ur och skur  
för alla åldrar.
Ett gäng glada, rytmiska, dansanta  
samt något förvirrade typer.
Var kom de ifrån? Vart är de på väg? 
De förundras av platsen samt väder  
och vind.
De är mycket intresserade av fåglar.  
Är de fåglar? I så fall en ny väldigt 
intressant sort.
En föreställning skapad
för att tåla alla väder,  
– solsken, regn, snö och vind.
Alla platser är spelbara,  
– parker, naturområden, skolgårdar, 
förskolor, scener, konstgallerier.
Vi har med oss allt vi behöver  
i våra fickor.
Vi dansar med våra kroppar
och spelar all musik själva.

Koreografi och idé Minna Krook
Komposition Tomas Hirdman och Peter Lagergren 
Kostymdesign Moa Möller
Kostymtillverkning Karin Bjurström
Dans Minna Krook, Melody Sheikh, Jonathan  
Sikell, Peter Lagergren, Emelie Wahlman och  
Kerstin Abrahamsson 
Livemusik Hela kompaniet
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Hela havet stormar
(Luleå)

En dans- och teaterföreställning från 
10 år om modet det krävs att segla 
ensam runt jorden.
 I tider av stormar, isolering, stiltje och 
strålande sol. Hela havet stormar inspi- 
reras av den sanna berättelsen om Laura 
Dekker, världens yngsta person att 
ensamsegla runt jorden, som var 14 år 
när hon gav sig ut på sin båt Guppy 
2010. Det är också en berättelse om att 
möta döden, sorg och förlust. Om  
Seglarinnan i oss alla och om knoparna 
som är våra relationer. Och om för- 
mågan att hissa segel igen när stormen 
varit framme.

På scen Julia Ehrstrand, Knut Wikström Precht  
och Isak Nordstrøm 
Koreografi och regi Carl Olof Berg
Manus ”Seglarinnan, havet och döden”  
America Vera-Zavala
Rum, kostym och ljus Tove Berglund
Scentekniker Jakob Granqvist

Målgrupp 10–12 år
Max publikantal 60 personer
Längd 50 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Regionala nätverk  
för barn och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta 10 x 10 m (inkl. publik)
Takhöjdskrav Minst 3 m (över hela scenytan)
Golvkrav Sviktande, ej sten eller betong
Mörkläggning Ja 
Elkrav 16A 3-fas + 220V 1-fas
Byggtid/rivtid 3,5 tim/1 tim
Bärhjälp 1 person vid in- och utlast
Medtager egen teknik Ja
Pris 1a fst 16 000 SEK. 2:a fst samma dag och plats: 
24 000 SEK. Kostnader för resor, boende och  
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 14 feb–20 mars 2022 och  
14 feb–20 mars 2023.
Video teaser vimeo.com/468848711
Hemsida dansinitiativet.se 
E-post erika@dansinitiativet.se
Tel 0791-02 00 70 / 0703-43 77 95
Samproducenter/bidragsgivare Samproduktion med 
Lule Stassteater. Med stöd av Luleå kommun, Kultur-
rådet och Region Norrbotten
DC Medlem Danscentrum Norr
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Musikproduktion och beatbox Maurizio Addone
Beatbox och loopstation Thor Mikkelsen
Dans Ferhat Düz och Bboy Fero, Fredmar Yurubí López 
Delgado och Bgirl Afrik, Arturo de Jesus Castillo  
Molina och Bboy Arcturuz, Emilio Sanchez och  
Bboy Emilio
Koreografi Freestyle Phanatix/Kim Bøytler
Teknik/turnéledning Claes Gullberg

Målgrupp Från 7 år
Max publikantal 300 personer
Längd ca 45 min
Antal medverkande/turnerande 7
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta 6 x 6 m. Föreställningen kan spelas 
överallt med plats till scenyta och publik, också utom-
hus (beroende på väder).
Takhöjdskrav 3 m, med full teknik
Golvkrav Dansgolv
Mörkläggning Ja, vid arrangemang inomhus 
Elkrav 2 x 220V uttag eller 1 x 16A CEE-uttag
Byggtid/rivtid 3 tim med full teknik
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Ja 
Pris 1 fst 22 000 SEK (exkl. moms), 2 fst 14 500 
SEK (exkl. moms). Kostnader för resor, boende och 
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2022–2023
Video teaser vimeo.com/478374850/814f7377d4
Hemsida phanatix.net
E-post kb@phanatix.net
Tel 0704-33 23 35
DC Medlem Danscentrum Syd

Beatbox Sensation
(Furulund)

Beatboxare kan göra både cool, häftiga 
och roliga ljud, de förmår att använda sin 
stämma till att forma musikinstrument 
på en fantasifullt sätt, och göra det till 
något helt särskilt.
 I Beatbox Sensation möter publiken 
två Beatboxers i en dialog som speglas/
tolkas av dansare som visualiserar det 
som musikerna ”säger” varandra. Dan-
sarna presenterar musiken för publiken. 
De använder musik som upplevelse och 
låter den vara inspiration till rörelse.

Färgernas ljud
(Stockholm)

Färgernas ljud är ett koreograferat 
scenkonstverk som rör sig in och ut ur 
mörker och ljus, stillhet och rörelse, 
lika delar grandiost som mikroskopiskt. 
Föreställningen är en resa i okända 
marker där de medverkande och publiken 
tillsammans upptäcker sammanhang att 
orientera sig i. Färgernas ljud utforskar 
på ett nyskapande och experimentellt 
sätt dans, ljud, ljus och projektioner för 
att skapa stämningsfulla landskap. Före- 
ställningen tar avstamp i de teman som 
presenteras i boken Färgernas ljud, 
skriven och illustrerad av Jimmy Liao. 
 Färgernas ljud är en produktion av 
Räserbyrån som skapats tillsammans 
med Helene Berg, Lise-Lotte Norelius, 
Ronald Salas och Johanna Eliasson.

Koreografi/dans, medverkande Katarina Eriksson 
Koreografi/dans, medverkande Per Sacklén
Komposition/musik, medverkande Lise-Lotte Norelius
Video/animation, medverkande Helene Berg
Ljusdesigner, medverkande Ronald Salas
Kostymör Johanna Eliasson

Målgrupp 10–13 år, samt för blandade åldrar
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 5
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Minst 10 x 15 m
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Dansgolv
Mörkläggning Ja
Elkrav 24A
Byggtid/rivtid 8 tim/4 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Nej. Använder befintligt ljus/
ljud + eget.
Pris Byggdag och en dag med 2 fst 35 000 SEK. 
Ytterligare speldag med 2 fst 20 000 SEK. Kostnader 
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2022
Video teaser vimeo.com/472003088
Hemsida raserbyran.se
E-post raserbyran@gmail.com
Tel 0761-02 66 77
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd från  
Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholm stad
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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SoS – Stormar och 
Strömavbrott
(Stockholm)

En föreställning för mellanstadiebarn 
och deras vuxna om att hantera oro  
för det kommande okända.
 Shake it Collaborations och NAMNA 
bjuder in till ett magiskt och verkligt 
rum fyllt av musik, dans och flygande 
scenografi. Kom in till en storslagen 
krishantering för alla oss som kanske  
är rädda för framtiden men som också  
behöver en knäpp på näsan för att vi 
inte oroar oss tillräckligt.
 Vi firar uthållighet, kraftansamling och 
tålamod och låter den pågående klimat- 
krisen aktivera oss. Vi låter krisen bli 
del av oss, vi ser den i vitögat och vi 
förbereder oss! I föreställningen lyfter  
vi fram våra möjligheter att handla,  
trots oron, och att det är själva göran- 
det som gör skillnad.
 Shake it Collaborations och koreo-
graf Tove Sahlin arbetar i en hybridform 
mellan rörelse, ord, musik och objekt 
och skapar säregna allkonstverk, alltid 
med en samhällelig kritisk underton, 
värme och humor.
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Hannah Felicia
(Stockholm)

Du är välkommen. In i en nästan privat 
värld som vi delar tillsammans. Där  
kärleken mellan två människor berättar 
en historia om rivalitet, ömhet, gemen-
skap och sensualitet. Och om en osynlig 
gräns mellan att tycka om och att åtrå. 
Spinns nya duett Hannah Felicia hand- 
lar om systerskap och om relationen 
mellan två människor. Eller kanske är 
det egentligen bara två sidor av samma 
person vi ser? Som längtar efter att bli 
sedd, accepterad och älskad. Koreogra- 
fen Lára Stefánsdóttir arbetar ofta med 
utgångspunkt i dansarens egna förut-
sättningar. Hon var under flera år konst-
närlig ledare och koreograf för Iceland 
Dance Company och har även vunnit ett 
flertal priser för sina egna verk. Musiken 
till Hannah Felicia har skapats av is- 
ländska kompositören Högni Egilsson.  
Delar av föreställningen skapades under  
residens på Kungsbacka Teater genom 
Rum för Dans Halland. Hannah Felicia 
hade premiär den 29 oktober 2020.

F
O

TO
 A

N
N

A
 Ó

S
K

 E
R

L
IN

G
S

D
Ó

T
TIR

Konstnärlig ledning Veera Suvalo Grimberg
Koreografi Lára Stefánsdóttir
Dans Hannah Karlsson och Felicia Sparrström
Musik Högni Egilsson
Ljuddesign Þórarinn Guðnason
Kostym Charlotte von Weissenberg
Ljusdesign och tekniker Jonathan Fischhaber
Foto Anna Ósk Erlingsdóttir
Makeup och hårstylist Hannah Lindoff
Produktion Danskompaniet Spinn, Producentbyrån

Målgrupp Från 12 år
Max publikantal 50 personer
Längd 35 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Etablerade scener med  
teknisk personal och teknisk utrustning. Tillgänglig  
för rullstol.
Spelyta + byggyta 7,5 x 7,5 m, 11,5 x 18 m 
Takhöjdskrav 5,5 m
Golvkrav Plant dansgolv. Medtager egen dansmatta.
Mörkläggning Ja
Elkrav 32A
Byggtid/rivtid 3 tim/1 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej. Arrangören står för teknik 
enligt spec.
Pris 1:a fst 16 000 SEK + moms. 2:a fst samma dag/
plats 8 000 SEK + moms. Kostnader för resor, boende 
(4 enkelrum varav 1 rum tillgängligt för rullstol) och 
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod v. 7–8, v. 10–14 och v. 38–40 2022
Video teaser vimeo.com/466466935
Hemsida danskompanietspinn.se
E-post veera@danskompanietspinn.se
Tel 0706-48 33 13
Samproducenter/bidragsgivare Kulturrådet,  
Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad
DC Medlem Danscentum Väst

Äldre barn Unga vuxna/Vuxna

Utbudsdag Utbudsdag

Målgrupp Mellanstadiet
Max publikantal 150 personer, olika format kan disku-
teras med koreograf.
Föreställningslängd 35 min
Antal medverkande/turnerande 6
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta Blackbox, 10 x 8,5 m
Takhöjdskrav 4,3 m
Golvkrav Dansgolv.
Mörkläggning Ja
Elkrav 3-fas
Byggtid/rivtid 6 tim/3 tim
Bärhjälp Ja, 1 person 1 tim vid in- och utlast
Medtager egen teknik Delvis, se teknisk rider
Pris Enligt överenskommelse. Kostnader för resor, 
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Jan–juli 2022, nov–dec 2022  
samt 2023
Video teaser vimeo.com/569029420
Hemsida shakeitlab.com
E-post tove@shakeitlab.com
Tel 0733-79 35 00
Samproducenter/bidragsgivare Samproduktion  
mellan Shake it Collaborations, NorrlandsOperan  
och aliasTEATERN. Med stöd av Kulturrådet och  
Stockholms Stad
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Idé, regi, koreografi Tove Sahlin/Shake it Collaborations
Komposition och musik Stina Hellberg Agback  
och Leo Svensson Sander
Dans Destiny af Kleen och Tove Sahlin
Ljusdesign Jonatan Winbo
Kostymdesign Toni Tora Botwid
Scenografi Jonatan Winbo och Toni Tora Botwid
Ljudteknik Hella Collett 
Teknisk konsultering Bill Vileika
Film och foto José Figueroa
Produktion Katja Seitajoki
Produktion Shake it Collaborations, 
Nordberg Movement och aliasTeatern

ShAkE It   C
oLLaBorAtIONS

DaNSko MPaNIEt SPIN
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Musik och komposition Afra Rubino
Dans och koreografi Pia ”del Norte” Pohjakallio
Produktion Afra Rubino och LP Flamenco
Foto Amanda LindgrenECHO

(Stockholm)
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Målgrupp Från 15 år
Max publikantal 20–100 personer
Längd 50 min
Antal medverkande/turnerande 3 
Förutsättningar för verket Föreställningen är flexibel  
i vart den kan sättas upp men kräver transport i last- 
bil samt tillgång till dusch och tvättmaskin.
Spelyta + byggyta Minst 10 x 13 m
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Nej
Mörkläggning Nej
Elkrav 16A
Byggtid/rivtid 4 tim/4 tim
Bärhjälp 1 person
Medtager egen teknik Nej. Behov av fyra högtalare,  
PA och en rökmaskin.
Pris 20 000 SEK (endast 1 fst per dag). Kostnader  
för resor, boende och transport tillkommer.
Möjlig spelperiod Jan 2021–jan 2023
Video teaser vimeo.com/538252453/5da9a25976
Hemsida elieli.se
E-post elisabethraymond@hotmail.com
Tel 0735-89 12 52
Samproducenter/bidragsgivare SKOGEN, Swedish  
arts grant, Gothenburg city culture fund, Svensk- 
danska fonden, Fylkingen, Glada sprutan, Jacuzzi-  
Amsterdam, Konstepidemin
DC Medlem Danscentrum Stockholm

(headbang)
(Stockholm/Amsterdam)

(headbang) is a two headed medusa 
(headbang) is Heavy 
(headbang) is headbanging 
(headbang) is holding hands, or holding 
your hair when you throw up 
(headbang) is entering secrecy, whispe-
ring gossip 
(headbang) is a slippery slope 
(headbang) is an ecstatic slow mover 
(headbang) is a space-embrace 
(headbang) is landing from outer space 
and growing infinite 
(headbang) is a RÅ 
(headbang) is two dancers situated  
in a large transparent cube and a live 
musician with her full drum set. 
They engage with each other’s rhythms. 
The musician flows through a wave of 
whispers, strong percussions, loops and 
screams. The dancers are banging their 
heads. Later they transform into slugs, 
intimate whippers, into stain-makers.

Together the performers bring in dis-
courses around witches, vulnerability, 
and care through practices that are 
usually connoted with the more mas-
culine dominated heavy-metal scene. 
They invite the audience into a space  
of grief, celebration and ecstasy.

Unga vuxna/Vuxna Unga vuxna/Vuxna

Utbudsdag Utbudsdag

Med ett eko från Andalusien berättas 
och berikas den grekiska myten om 
Echo. Flamencons toner och rytmer 
väcker, genom scenrummets gensvar, 
liv i en nymf vars röst kallar genom 
seklerna.
 Ett utforskande samarbete mellan  
gitarristen Afra Rubino och dansaren 
Pia "del Norte" Pohjakallio där fokus 
ligger på täta, närvarande lyssnandet i 
den unika akustik som scenrummet  
med sin publik skapar tillsammans.  
Fritt in och ut ur ramverket från den 
urgamla gudamyten. 
 Echo var en livsbejakande och glad  
nymf med musikens och talets gåva.  
Vid guden Zeus hov underhöll hon 
Zeus fru Hera, medan han själv smet 
iväg med sina älskarinnor. Men en  
dag genomskådade Hera bedrägeriet 
och Echos liv blev aldrig mer sig likt …

Målgrupp Från 11 år
Max publikantal Beroende på lokal
Längd ca 50 min
Antal medverkande/turnerande 3
Förutsättningar för verket Ultimata scenrum är lokaler/
platser med mycket efterklang i akustiken, i Stockholm 
exempelvis Reaktorhallen, alternativt kyrkorum eller 
industrilokaler. Vid framträdanden i blackbox el liknande 
används enklare ljudupptagning för att skapa ”eko- 
effekten”. Gruppen medtager egen teknik (ljud&ljus).
Spelyta + byggyta Minst 4 m bred x 3 m djup
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Medtager portabelt flamencogolv
Mörkläggning Beroende på lokal
Elkrav 4 vanliga eluttag
Byggtid/rivtid Om möjligt 4 tim dagen innan före- 
ställning, annars 4 tim bygg samma dag / riv 1,5 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja, vid platsspecifika före- 
ställningar. Vid blackbox befintligt PA, mixer och ljus 
som ställs på plats av hustekniker.
Pris 15 000 SEK, 2 fst samma dag och plats 20 000 
SEK, rabatterat pris vid fler föreställningar. Kostnader 
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod v. 4–5 och v. 18–19 2022
Hemsida piadelnorte.com och afrarubinomusic.com
E-post info@piadelnorte.com
Tel 0707-53 29 39
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Dans, koreografi och koncept Elisabeth Raymond  
och Charlie Laban Trier 
Musik och komposition Josefin Runsteen 
Ljusdesign och teknik Peter Widell 
Kostym Kristin Bergman 
Set design Oskar Gustafsson 
Tack till Niklas Niki Blomberg och Raoni Muzho Saleh
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Funeral
(Stockholm)

Funeral tar sin utgångspunkt i för- 
lustens riter. Vad de betyder, gör med 
oss och vilken plats de har i en av- 
ritualiserad samtid. Vad går förlorat  
utan dessa ritualer? Hur existerar och 
förändras sorgens känslor och uttryck? 
I verket utforskar Ellard/Lech den  
sörjande kroppen, dödens musik och  
att kollektivt öva sig på att dö.

Målgrupp Verket är riktad till bred allmän vuxen publik 
men även högstadiet och gymnasiet.
Max publikantal Beroende på rummets storlek.  
100 personer för 12x12 m.
Längd ca 60 min
Antal medverkande/turnerande 7–8 beroende på om 
vi reser med tekniker.
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Önskvärt 12 x 12 m, minst 10 x 10 m
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Inget utöver det etablerade scener kan erbjuda
Byggtid/rivtid 6 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej
Pris 85 000 SEK för 1 fst ink. 2 resdagar. Föreställ-
ningar utöver den första: 25 000 SEK. Kostnader för 
resor, boende och traktamente tillkommer. Föreställ-
ningspris ovan grundas på att 8 personer reser och 
ersätts för 2 resdagar per person.
Möjlig spelperiod 2022–2024
Video teaser vimeo.com/435106766
Hemsida lisenellard.com/funeral
E-post sarabergsmark@gmail.com
Tel 0739-28 74 67
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd av Statens 
Kulturråd, Konstnärsnämnden, Stockholm Stad, Region 
Stockholm, Ställbergs gruva, Dans i Blekinge, Dansini-
tiativet Luleå, Skogen Göteborg, Dansens Hus, Transit 
Kulturinkubator
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Av Lisen Ellard och Mattias Lech
Dans Maia Means, Sindri Runudde och Lisen Ellard
Musik Maria W Horn och Sara Parkman
Inspelad kör Hannah Tolf, Kristina Issa och Xenia Kriisin
Ljusdesign Johan Sundén
Illustration Tove Dreiman
Produktion Sara Bergsmark 
Dokumentation, foto och trailer Aleksandra Sende

DUNKEL
(Stockholm/Köpenhamn)

DUNKEL är fortsättningen på Lisen 
Pousette och Olivia Rivieres konst- 
närliga samarbete som utforskar rösten, 
specifikt den som tillhör kvinnoidenti-
fierade kroppar. Deras förra verk Ever 
losing tog avstamp i growling, vilket  
är en röstteknik som används i hårdare 
metalmusik. Liksom då, undersöker  
de här nyfiket det mörkare och mer  
extrema aspekterna av röstens väsen. 
DUNKEL leker med förväntningar,  
och skapar ett starkt suggestivt och 
bildrikt verk där publiken bjuds in till  
en sinnlig resa genom rumsliga och 
ljudande landskap. 

Målgrupp Från 13 år
Max publikantal ca 70 personer
Längd ca 60 min
Antal medverkande/turnerande 5
Förutsättningar för verket Etablerade scener  
med teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Minst 12 x 10 m
Takhöjdskrav Minst 3 m
Golvkrav Dansgolv och dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Nej
Byggtid/rivtid ca 60 min för rigg av mikrofoner
Bärhjälp Nej
Gruppen tar med all egen teknik Nej
Pris Enligt överenskommelse
Möjlig spelperiod Från och med mars 2022
Hemsida danseatelier.dk/people/olivia
E-post louise.pousette@gmail.com
Tel 0765-93 79 23
Samproducenter/bidragsgivare MDT Stockholm, 
Dansehallerne, Köpenhamn Institutet, Vitsaniemi, MARC 
/Knislinge. Med stöd av Kulturrådet, Statens Kunst-
fond, Augustinusfonden och William Demant Fonden
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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Unga vuxna/Vuxna Unga vuxna/Vuxna

Utbudsdag Utbudsdag

Koreografi Lisen Pousette och Olivia Riviere
Dans Lisen Pousette, Olivia Riviere, Karis Zidore, 
Meleat Fredriksson och Jennie Bergsli
Musik XURI/Susanne Benther Mouritsen
Ljuddesign Kristian Pedersen 
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U Stopia 
(Stockholm)

Stories to understand the world and 
break myths for a happy and successful 
life through a world of eclectic arts. 
U Stopia is a magical world of dance, 
acrobatics, soundscapes, colors and 
textiles. The artists will travel in their 
fantasy to create and break universes. 
Do we live in utopia? 
 Visual landscapes of fabrics and 
costumes will transform through space 
and moving bodies. Music landscapes 
will deepen into emotions and will make 
us connect with the unknown.
 The swedish based team of the cho- 
reographer Mireia Piñol, a composer, 
the assistant of direction Alberto  
Feliciate and the textile designer Linnea 
Bågander, will create a journey through 
different worlds of absurd, reality, myths, 
tabus, thoughts, convictions and life 
situations that will make us reflect on 
our true dreams, to achieve happiness 
and understand frustration. Suitable for 
all audiences.

Målgrupp Unga vuxna men passar alla publikgrupper 
från 5 år.
Max publikantal 100 personer
Längd 60 min
Antal medverkande/turnerande 3–4
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Önskvärt 8 x 8 m, minst 6 x 6 m
Takhöjdskrav Önskvärt 8 m, minst 6,5 m
Golvkrav Sviktande. Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 220V
Bygg/rivtid 4 tim
Bärhjälp 1 person
Medtager egen teknik Nej
Pris 1 fst: 20 000 SEK (2 performers + 1 tekniker) +  
1 ljustekniker står arrangör för. 25 500 SEK (2 perfor-
mers + 2 tekniker). 3 fst: 50 000 SEK (2 performers 
+ 1 tekniker) + 1 ljustekniker står arrangör för. 55 000 
SEK (2 performers + 2 tekniker). Kostnader för resor, 
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från och med maj 2022
Video teaser youtu.be/PKJU-iheq2s
Hemsida feliciatepinol.com/archivovideos
E-post mireiapinyol@gmail.com
Tel 0735-59 17 86
Samproducenter/bidragsgivare Site Sweden,  
Cameleonterna Teatern och Västmanlandsmusiken, 
Danscentrum Väst, Subtopia, Cirkus Cirkör, Jatka78 
och Cirkus La putyka, Musikverket och Teatermaskinen. 
Med stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden.
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Regi, koreografi och koncept Mireia Piñol
Konstnärlig och teknisk regiassistens Alberto Feliciate 
Textil, scenografi och kostymdesigner Linnea Bågander 
Interpretation Mireia Piñol, Nandi Vileika och 
Regina Baumann (scentekniker)
Musikkomposition Nandi Vileika och Kristina Aspeqvist 
Film och dokumentation Karl Oskar Gustafsson 
Yttre ögon för dramaturgin Irene Piñol (konstterapi) 
och Guillem Albà (clown och musiker)
Kreativ process Mireia Piñol, Linnea Bågander,  
Alberto Feliciate, Nandi Vileika, Regina Baumann  
och yttre ögon. 
Produktion och assistent Mireia Piñol, Alberto Feliciate
Administration Interim Kultur

Målgrupp Unga vuxna och uppåt
Max publikantal 100 personer eller enligt 
överenskommelse beroende på rum, publiksittning 
i rektangel runt scenytan.
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 7
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning. Kan även 
presenteras utomhus och platsspecifikt beroende 
på omständigheter.
Spelyta + byggyta 8 x 13 m
Takhöjdskrav 4,5 m
Golvkrav Dansgolv och vit dansmatta
Mörkläggning Ja, vid inomhus-version
Elkrav 3-fas
Byggtid/rivtid 8 tim/4 tim (riggtiden kan eventuellt 
omvandlas till 6 tim beroende på förrigg)
Bärhjälp Ja, 1 tim och 1 person vid in- och utlast
Medtager egen teknik Nej 
Pris 63 000 SEK. Rabatterat pris för fler föreställningar  
är möjligt beroende antal speldagar. Kostnader för resor, 
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Enligt överenskommelse
Video teaser vimeo.com/491629788
Hemsida 200m.org/stina
E-post stina.nyberg@gmail.com
Tel 0702-51 13 38
Samproducenter/bidragsgivare Dansnät Sverige,  
Norrlandsoperan, MDT, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, 
Stockholms stad
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Koreografi Stina Nyberg
Dans Stina Ehn, Ingrid Mugalu, Maria Naidu, Maryam 
Nikandish, Stina Nyberg och Chrysa Parkinson
Musikkomposition KABLAM (Kajsa Blom)
Ljusdesign Josefin Hinders 
Kostym Daniel Åkerström-Steen
Teknisk support Julia Giertz
Dans tidigare versioner Aurore d’Audiffret, Lydia Öst-
berg Diakité, Molly Engblom, Iréne Hultman, Katy Pyle
Produktion Terry Johnson och Nordberg Movement
Administration Konstnärskooperativet Interim kultur

 

Make Hay While  
the Sun Shines
(Stockholm)

Make Hay While the Sun Shines är  
ett projekt som kartlägger personliga  
historier och dansande ögonblick. Dans-
föreställningen bygger på en impro- 
visationsteknik som handlar om så fort 
en rörelse inletts, ångra sig, och byta 
till en helt ny rörelse. Resultatet blir en 
sorts upphackad rörelsesekvens som rör 
sig mellan riktningar, stilar och tempon 
på ett till synes slumpmässigt sätt. Med 
verket omfamnar vi dansens historia,  
de rörelser, stilar och uttryck vi har i  
kroppen, och blandar dessa på ett sätt 
som potentiellt kan skapa ett ”nytt”,  
eller i alla fall annat, sätt att röra sig på. 
Ett rörelsespråk som tydligt refererar  
till dansens historia, men som aldrig går 
att specificera som en exakt stil. 
 Make Hay While the Sun Shines ut- 
går från de detaljer som finns innan 
någon helhet kan anas, från minnen av 
dans och från verklighetens kaos. Det 
är en dans som kanske är lite mer som 
livet självt: föränderligt, fascinerande, 
misslyckat, snubbligt, älskvärt och 
oförutsägbart. 
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Unga vuxna/Vuxna Unga vuxna/Vuxna

Utbudsdag Utbudsdag

MIrEIA PIÑOL

StINA NYBErG
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YES
(Stockholm)

YES är en skur av njutning, vemod och 
drömmar. En ständig transformation 
genom det som är och det som varit. 
YES insisterar på fiktion i formandet av 
var vi vill vara. Yes yes yes. Just det här 
skulle kunna va nåt. YES är mjukt mjukt, 
YES är kompakt. YES är spänning  
och avspänning. YES är en explosion.

I sitt arbete ställer sig Frost frågor om 
hur vi kan hitta mer hållbara sätt att 
existera på individuellt och tillsammans, 
och för YES vände hon sig till The 
”erotic”, as re-imagined av Audre Lorde, 
och ”Pleasure activism” av Adrienne 
Maree Brown för vägledning. YES är ett 
arbete som kroppsligt bearbetar nutida 
event och den koloniala historia som 
tagit oss hit, med njutning som kompass 
för helande och formande av alternativ.
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Målgrupp Från 18 år 
Max publikantal 100–150 personer
Längd 75 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Whitebox om möjligt, annars  
blackbox 12 x 12 m, minst 10 x 10 m. Andra lösningar 
kan diskuteras.
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Dansgolv och vit dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 3-fas
Byggtid/rivtid 8 tim/4 tim
Bärhjälp 2 personer
Medtager egen teknik Nej
Pris Enligt överenskommelse. Kostnader för resor, 
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Enligt överenskommelse
Hemsida nordbergmovement.se/artists/bambam-frost
E-post info@nordbergmovement.se
Tel 0704-50 70 60
Samproducenter/bidragsgivare MDT, Säfsten  
Produktion. Med stöd av Kulturådet, Konstnärsnämnden, 
Stockholm stad och Life Long Burning – Towards a 
sustainable Eco-System for Contemporary Dance in 
Europe project (2018–2022), EU-programmet  
Kreativa Europa.
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Koreografi BamBam Frost
Performers BamBam Frost och Lydia Diakité Östberg
Ljusdesign Anton Andersson
Ljuddesign Yared Cederlund
Scenografi Lisa Berkert Wallard
Kostym Hanna Kisch
Konstnärligt stöd och yttre öga Lydia Diakité Östberg 
och Alexandra Tveit
Produktion Sara Bergsmark (MDT), Nordberg Movement

Skapad utifrån duon Dos Okés (Camilla Sivam och Lisa 
Janbells) 10 år av rituella performances. Inspirerat av 
ärkehäxorna Camilla Sivam och Yordanka Lahens.

Målgrupp Vuxen. Ev för högstadiet och gymnasiet.
Max publikantal 200 personer
Längd 65 min
Antal medverkande/turnerande 5
Förutsättningar för verket Passar på etablerade scener. 
Även rum som inte är laddade med scenkonst är av  
intresse. T ex konstgallerier, kyrkor, bönerum, folkets hus.
Spelyta + byggyta Minst 6 x 5 m. Företrädelsevis 
blackbox eller whitebox.
Takhöjdskrav 3,5 m
Golvkrav Dansgolv och svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 3 x 10A
Byggtid/rivtid 5 tim/1,5 tim
Bärhjälp 2 personer
Medtager egen teknik Allt utom frontljus
Pris 1 fst 50 000 SEK, 2a fst samma dag och plats 
40 000 SEK. Priset går att förhandla beroende på hur 
många gånger verket ska visas. Kostnader för resor, 
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Vår 2023
Hemsida lisajanbell.com
E-post lisa.janbell@gmail.com
Tel 0704-78 38 79
Samproducenter/bidragsgivare Med stöd från Konst-
närsnämnden, Köttinspektionen, Stockholms Stad och 
Stockholms läns landsting
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Lead Us
(Stockholm)

Lead Us är en hyllning till alla häxor 
som har funnits, finns och kommer  
att finnas.
En koreografisk ceremoni och inbjudan 
till trollgummornas dansfest.
Ett välkomnande rum för publiken att 
vila och samla kraft i.
Ett rum där böner, systerskap, omsorg 
och medmänsklighet bejakas.
Tillägnad alla människor som har gått 
vidare till andra sidan.
Utan er, ingenting!
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Unga vuxna/Vuxna Unga vuxna/Vuxna

Utbudsdag Utbudsdag

Koreografi Lisa Janbell
Skapad och framförd tillsammans med dansarna 
Bambam Frost, Bianca Traum och Lisa Janbell
Musik Bella Boo och Jessie Granqvist
Ljusdesign Joa Palmér
Dramaturgi Linda Adamia
Kostym Lisa Janbell
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Polari Speaking Sex
(Stockholm)

Polari var ett hemligt språk som talades 
bland homosexuella i Storbritannien  
från början av 1900-talet fram till slutet 
av 1960-talet. Polari möjliggjorde för  
queers att kommunicera mer riskfritt 
med varandra i en tid då risken för 
arrestering, utpressning och fysiskt våld 
var stor. Detta språk, fyllt av camp,  
sexuella insinuationer och sarkasm för- 
höjde också i sitt format en känsla av 
att vara del av en exklusiv grupp. Polari 
Speaking Sex behandlar språk både 
som en väg till gemenskap och säkerhet, 
men också som en säker plats i sig; 
en hemlig form av kommunikation som 
verktyg för att uttrycka, dela och utföra 
queer glädje, queer njutning, queer inti-
mitet och queer erotik i offentligheten.

Målgrupp Från 18 år
Max publikantal —
Längd 55 min
Antal medverkande/turnerande 5 (minst 4)
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta/byggyta Minst 10 x 6 m 
Takhöjdskrav Minst 4 m
Golvkrav Vit eller grå dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 32A
Byggtid/rivtid 4 tim exkl. rigg av ljus 
Bärhjälp Nej 
Medtager egen teknik Nej. Arrangören står för tekniker 
och teknik enl. spec. 
Pris 1 fst 33 000 SEK. 20 000 SEK/föreställning vid 
flera föreställningar samma dag och plats. Kostnader 
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från och med januari 2022
Video teaser vimeo.com/485082575
Hemsida vimeo.com/marcusbaldemar
E-post marcus.baldemar@gmail.com
Tel 0730-21 63 64
Samproducenter/bidragsgivare MDT, Riksteatern 
Dans, Köttinspektionen, MDT, Atalante, Dansstationen, 
Turnéslingan Tre Scener. Med stöd av Kulturrådet, 
Riksteatern Dans, Köttinspektionen, Turnéslingan  
Tre Scener och Konstnärsnämnden 
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Idé och koreografi Marcus Baldemar
Skapad tillsammans med Viktoria Andersson, Mariana 
Suikkanen Gomes, Daniel Åkerström Steen, Pyo Soon 
Caroline Byström, Adam Seid Tahir och Anh Vo
På scen Marcus Baldemar, Viktoria Andersson  
och Mariana Suikkanen Gomes
Scenografi, kostym, mask, ljus Daniel Åkerström Steen
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Dansogram
(Malungsfors/London)

Dansogram, som ett Blommogram, fast 
med dans, en upplevelse som personer 
kan skicka till varandra eller sig själva. 
En chans till kontakt och möte med en 
annan människa, riskfritt, i dessa tider av 
fysisk isolation, då en tanke från någon, 
en upplevelse bortom vardagen och ett 
möte, om än på avstånd, kan göra all 
skillnad och förändra någons dag. Ett 
Dansogram är professionell dans utanför 
ditt fönster eller veranda och bidrar till 
att gläda människor i dessa annorlunda 
och för många, ensamma tider. 
 Ett Dansogram kan skickas från per-
son till person, från kommun/region till  
dess invånare både i privata hem och på 
särskilda boenden, skolor, arbetsplatser 
och liknande. Från arbetsgivare till sina 
arbetstagare, listan kan göras lång, tag 
chansen att glädja någon idag!

Koncept och dans My Johansson
Kostym Carina Johansson och My Johansson
Tack till Carina Johansson, Håkan Johansson,  
Gun Johansson, Berit Djuse, Britt-Marie Backola, 
Malin Backman, Theresia Holmstedt Jensen,  
Region Dalarna Kultur och Bildning, Jenny Oskarsson, 
Robert Hagström, Folke Emilsson, Esther Eriksson, 
Max Jansson och Lucas Stark

Målgrupp Alla
Max publikantal —
Längd Upp till 5 min (privat) eller 15 min (större publik)
Antal medverkande/turnerande 1
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner, teatrar etc.
Spelyta + byggyta Anpassningsbar
Takhöjdskrav Inga
Golvkrav Framförs utomhus, underlag diskuteras utifrån 
vad som är tillgängligt
Mörkläggning Nej
Elkrav Vid 15 min fst möjlighet till el för en högtalare
Byggtid/rivtid Ingen
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Vid 15 min fst behövs 
en högtalare (egen kan medtagas)
Pris 5 000 SEK för 15 min eller 6 st privata kortare. 
Kostnader för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod April–okt/nov 2022
Video teaser vimeo.com/469013940
Hemsida myjohansson.com
E-post johanssonmy@gmail.com
Tel 0702-62 51 75
Samproducenter/bidragsgivare Region Dalarna,  
Malung-Sälens kommun, Håkan J Måleri i Sälen
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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Målgrupp Från 18 år
Max publikantal ca 30 personer eller enligt  
överenskommelse
Längd 20 min
Antal medverkande/turnerande 1
Förutsättningar för verket Andra platser/public spaces/
gallerier
Spelyta + byggyta 1 x 1 m. Lokalen bör vara minst  
5 x 5 m då publiken placeras runt om, ca 2–3 m  
ifrån spelytan.
Takhöjdskrav 2,7 m
Krav på golv Plant och rent
Mörkläggning Nej
Elkrav Inga 
Byggtid/rivtid 30 min/30 min
Bärhjälp Nej
Gruppen tar med all egen teknik Ja (egen ljudanlägg-
ning kan tas med om det ej finns på spelplatsen) 
Pris 1a fst 6 000 SEK, 2a fst samma dag och plats 
4 000 SEK, 3:e fst samma dag och plats 3 000 SEK. 
Kostnader för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2022
Video teaser youtube.com/watch?v=_oBFnQXQptI
Hemsida toveklang.com
E-post tove.klang@live.se
Tel 0768-46 22 78
DC Medlem Danscentrum Stockholm

1 x 1
(Karlstad)

1 x 1 är ett stillsamt stycke, där lång-
samma nästintill meditativa delar varvas 
med flödande rörelsesekvenser som 
tillsammans tar med åskådaren på en 
poetiskt resa genom livet och själens 
olika lager.
 Föreställningen utspelar sig på  
1 kvadratmeter, ett sätt att tänka  
utanför boxen genom att bli instängd  
i en. Vad sker med konstnären? 
Vad sker med dansen?
 I sin enkelhet blir föreställningen 
något alldeles extra, en upplevelse i 
stunden där närkontakten mellan  
dansare och publik skapar en unik  
intensitet genom hela stycket.
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Utbudsdag

SEMINArIEr

Under Dansmässan 2021 arrangeras seminarium i  
samarbete med SRD – Samarbetsrådet för regional  
dansutveckling och Danscentrum Sverige. 
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SEMINARIUM III
Danskonsulenter  
– vad gör de egentligen?

12 november kl 13:00–14:30
Plats: Facebook live

Under Dansplan Sverige-mötet i april 
såg vi att det fanns många frågor och 
missuppfattningar om arbetet med 
regional dansutveckling. Under detta 
seminarium reder vi ut vad en dans- 
konsulent egentligen gör och visar  
också en helt ny film om vårt arbete.
 Danskonsulenter/dansutvecklare  
finns i alla regioner men hur ser upp-
draget egentligen ut? Hur skiljer det  
sig åt mellan de olika regionerna? Är 
det olika beroende på vilken organisa-
tion som är huvudman?
 Sedan den första danskonsulenten 
anställdes i Norrbotten 1992 har det 
hänt mycket med danskonsulentarbetet 
och dansen som konstform har genom-
gått en stor utveckling. Numera finns 
det danskonsulenter/dansutvecklare i 
hela Sverige. Det finns en hel del som  
är gemensamt för arbetet men även 
vissa skillnader.

SEMINARIUM IIII
Språk och inkludering 

23 november kl 10:00–12:00
Plats: Zoom

Är du arrangör, kommunikatör eller  
på annat sätt arbetar med dans och är 
intresserad av nya glasögon för att  
förhålla dig till språk och inkludering i 
din verksamhet? Då är du varmt väl- 
kommen att delta i denna föreläsning 
med interaktiva workshopmoment 
som med utgångspunkt i forskning och 
språkaktivism fördjupar dig i frågor 
kring kommunikation kopplat till rasism 
och andra diskrimineringsstrukturer 
såsom könsidentitet och funktionalitet. 
 Hur hänger språk och verklighet ihop 
och hur kan vi utmana diskriminerande 
normer genom språkbruk? Hur kan vi 
förstå det motstånd som uppstår när 
gamla ord ifrågasätts och nya begrepp 
introduceras? Hur kan vi skapa en trygg 
arbetsmiljö där frågor kring språk och 
diskriminering kan diskuteras utan räds-
lor eller tystnad? 

SEMINARIUM I
Konstnärliga samtal med 
urvalsgruppens highlights

11 november kl 14:00–15:00
Plats: Facebook live

Möt urvalsgruppens highlights; Big 
Wind, Eliisa Erävalo och Kaveri- 
kollektivet, Maria Naidu och Ofelia  
Jarl Ortega, i samtal om sina konstnär-
skap och aktuella föreställningar som 
presenteras under Dansmässan 2021. 

Moderator: Andria Nyberg Forshage

SEMINARIUM II
Dansplan Sverige; regionala  
politiker ger sin syn på dans- 
fältets hållbarhet och utveckling

12 november kl 10:00–12:00
Plats: Facebook live

Till detta seminarium har politiker,  
på regional och kommunal nivå, vilka 
arbetar med kulturpolitiska frågor  
bjudits in för att ge sin syn på Dansplan 
Sverige och dansfältets hållbarhet och 
utveckling. Danscentrum Syd, Väst,  
Norr och Stockholm arrangerar till- 
sammans seminariet och varje med-
lemsorganisation har bjudit in två  
politiker var för att reflektera utifrån 
deras kulturpolitik på skrivelsen  
Dansplan Sverige.

Moderator: Karin Inde

ANDRIA NYBERG FORSHAGE är skribent, teoretiker 
och poet baserad i Stockholm. Hon är en del av  
redaktionen för tidskriften Paletten och arbetar med 
frågor om estetik, trans och samtidskonst.

KARIN INDE arbetar som verksamhetsledare på  
Musikcentrum Väst och är ordförande för KLYS.

DANSPLAN SVERIGE är en skrivelse till myndigheter 
och politiker initierad av Dansnät Sverige, Danscentrum 
Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika 
insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess 
hållbarhet och utveckling. Skrivelsen Dansplan Sverige 
har sin utgångspunkt i det nationella öppna mötet som 
arrangerades den 19 mars 2021. De 193 stycken mötes- 
deltagarna diskuterade teman knutna till olika aspekter av 
infrastrukturen för dans i workshopgrupper tillsammans 
med kollegor från dansfältet. Målet var att utifrån dis- 
kussionerna sammanställa ett underlag och en fortsatt 
väg fram i arbetet med en Dansplan Sverige. I slutet av 
september publicerades skrivelsen.

Panelsamtal mellan fyra dans- 
konsulenter från olika regioner:

Clara West, danskonsulent 
Norrlandsoperan, Västerbotten
Claes Forsell Andersson
Scenkonstkonsulent dansutveckling, Skåne
Eyrun Thorhallsdottir Danskonsulent,  
Västra Götalandsregionen
Johanna Ström Utvecklingsledare i dans, 
Region Örebro län

Arrangör: SRD/Samarbetsrådet för regional dansutveckling

Föreläsare och workshopledare:  
Yafet Lemessa, Mångkulturellt centrum

Anmälan sker HÄR
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Urvalsgruppens highlightsUrvalsgruppens highlights

14 november14 november

Mineralism/Mineralismi
(Stockholm)

Tid pågår. Förändring pågår. Våra liv 
pågår. Och långt innan vår tid föddes 
stenarna.
 I en planetarisk krock av ofattbar hög 
hastighet blev jorden till. Det händer 
att tiden står still när vi håller i en sten, 
en smula av planeten.
 Mineralism skapar en stund att finnas 
vid magin som finns i vår och stenarnas 
varande. Den bjuder in till att skapa  
ihop en samling av saker vi kan hålla i,  
berätta om eller bara knappt föreställa.
 Föreställningen främjar det sverige- 
finska kulturarvet och ger publiken  
möjlighet att höra finska. Det går även 
att spela föreställningen helt på finska. 

Idé och koreografi Eliisa Erävalo
Scenografi, ljusdesign, kostym och foto Chrisander Brun
Ljuddesign och musik Anna Sóley Tryggvadóttir
Dramaturgi Arbetsgruppen
På scen Eliisa Erävalo
Produktion Minttu-Maria Jäävuori

Målgrupp 2–6 år
Max publikantal 30 personer
Längd 30 min
Antal medverkande/turnerande 2 
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner 
Spelyta + byggyta 5 x 5 m. Publiken sitter på tre sidor 
av scenen precis intill scenytan
Takhöjdskrav 2,4 m
Golvkrav Sviktande golv
Mörkläggning Ja
Elkrav 2 x 10A
Byggtid/rivtid 2 tim/1,5 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 1 fst 10 000 SEK, 2 fst samma dag och  
plats 18 000 SEK. Kostnader för resor, boende  
och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från och med september 2022 
Video teaser vimeo.com/378273679 
Hemsida kaverikollektivet.com
E-post eliisa_e@hotmail.com
Tel 0762-17 62 02
Samproducenter/bidragsgivare Kulturrådet, Stockholms 
stad, Kista bibliotek och Tögel Art Centre
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Time is going on. Change is going on. 
Our lives are going on. And long before 
our time, the stones were born.
 In a planetary collision of unimagina-
bly high speed, the earth was created.  
It happens that time stands still when 
we hold a rock, a crumb of the planet.
 Mineralism creates a moment to be 
present in the magic that is in the being 
of us and the stones. It invites us to 
create a collection of things we can hold 
on to, tell about or barely imagine.
 The performance promotes the 
Swedish-Finnish cultural heritage and 
gives the audience the opportunity to 
hear Finnish. It is also possible to play 
the show entirely in Finnish.
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Urvalsgruppens highlightsUrvalsgruppens highlights

14 november14 november

Hovet/The Court
(Göteborg)

En anarkistisk monarki – En galen 
dansföreställning i det fria. Helt utan 
kung och drottning klarar sig Hovet 
galant. Var de än landar, så äger de 
marken. Vackra som trädgårdskonst men 
helt oförutsägbara dyker de upp för att 
regera utan regler. Dansar i traditioner 
skapade i stunden. För Hovet är varje 
dag fest och Du deras gäst!

An anarchical monarchy. A quirky dance 
performance out in the wild. Without  
a king and queen the Court is managing 
splendidly. Beautiful as an ornamental 
garden yet utterly unpredictable they pop 
up to rule without any rules and dance 
traditional dances that nobody knew 
they had. Wherever they land, they quite 
simply own the place. For the Court 
everyday is a party and you are the 
guest of honour. Welcome.

Målgrupp Förskola, skola 
Max publikantal 100 personer
Längd ca 30 min
Antal medverkande/turnerande 5 
Förutsättningar för verket Passar utomhus, på  
skolgårdar, offentliga platser, parker och slott.
Spelyta + byggyta 3 x 3 m för musikernas tält
Takhöjdskrav Nej
Golvkrav Nej
Mörkläggning Nej
Elkrav 230 V 10A
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Koncept Bronja Novak Lindblad
Kostym Karin Agelii
Dans Bronja Novak Lindblad, Fanny Kivimäki 
och Johanna Ehn
Musik Harriet Ohlsson, Klas-Fredrik Torsson

Byggtid/rivtid 2 tim/1 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 1 fst 28 000 SEK, 2 fst samma dag 29 000 SEK,  
3 fst samma dag 30 000 SEK. Kostnader för resor,  
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Enligt överenskommelse, 
sommartid är bäst.
Hemsida bigwind.se
E-post matilda@bigwind.se
Tel 031-722 50 16
DC Medlem Danscentrum Väst

B I G WIND  



32
33

Urvalsgruppens highlightsUrvalsgruppens highlights

14 november14 november

Figuren/The Figure
(Malmö)

Figuren är ett mäktigt koreografiskt verk 
för tio kvinnliga scenkonstnärer som 
kombinerar berättarteater, linedancing 
och housemusik. Hösten 2017, gav 
Maria Naidu i uppdrag åt 12 flickor i 
åldrarna 14–18 att läsa valda delar ur 
boken Skönhetsmyten av Naomi Wolf, 
utgiven 1991. Varje vecka i två månaders 
tid träffades de för att diskutera boken 
och samtala om den kvinnliga kroppen, 
skönhetsideal, bantningshets, tafsningar, 
make-up tutorials, ätstörningar, över-
grepp och konkurrens.
 Samtalen, ledda av jämlikhetskonsult 
Elin Ferm, spelades in för att sedan 
transkriberas och bearbetas till det grov- 
manus som ligger till grund för före-
ställningen. 

The Figure is a powerful choreographic 
work for ten female performing artists 
that combines storytelling theater, line 
dancing and house music. In the fall of 
2017, Maria Naidu commissioned twelve 
girls aged 14–18 to read selected ex-
cerpts from the book The Beauty Myth 
by Naomi Wolf, published in 1991. 
Every week for two months, they met 
to discuss the book and talk about the 
female body, beauty ideal, dieting, paws, 
make-up tutorials, eating disorders, 
abuse and competition.
 The conversations, led by equality 
consultant Elin Ferm, were recorded and 
then transcribed and processed into the 
rough script that forms the basis of the 
performance.

Målgrupp från 13 år
Max publikantal 300 personer
Längd 75 min
Antal medverkande/turnerande 11
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn 
och unga, skolor och kommuner (Vi turnerar med lätt-
hanterlig teknik/scenografi och har med egen tekniker/
behöver ingen tekniker)
Spelyta + byggyta 8 x 6 m
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav: Svart dansmatta, ej betong 
Mörkläggning Ja
Elkrav 3-fas. 32A
Byggtid/rivtid 4 tim/2 tim
Bärhjälp 2 personer med god kännedom om lokalen
Medtager egen teknik Ja, men behöver tillgång till PA 
av god kvalité.
Pris 1a fst 27 000 SEK (exkl. moms). 21 000 SEK 
(exkl. moms) för följande fst om bygget kan stå kvar. 
Kostnader för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod vår 2022, vår 2023, höst 2023
Hemsida marianaidu.com
E-post producent@marianaidu.com
Tel 0737-17 41 39
Samproducenter/bidragsgivare Kulturrådet, Kultur Skåne
DC Medlem Danscentrum Syd

Idé, Koreografi och regi Maria Naidu
Dramatiker Maria Naidu och Helena Röhr
Medverkande Alexandra Göransson, Anette Lindbäck, 
Johanna Fröjd, Katarina Lundgren-Hugg, Marit 
Mevold, Lisa Mårtensson, Sarah Nakiito, Hanna  
Normann, Norea Sandberg, Cecilia Walton-Agrell
Kostym Tom Dick & Harry
Kostymassistent Sarah Nakiito
Musikkonsult Richmix Productions
Producent Lisa Mårtensson
Ljussättning för filmatisering Thomas Dotzler IMULTO
Produktionsassistent Johanna Jonasson
Produktion Maria Naidu/armar&ben
Film och redigering Miguel Cortés
Texten i verket är delar av transkriberade samtal mellan 
Agnes, Badre El Zein, Ed, Elsa, Linnea, Malva Sandgren, 
Nora van der Boel, Olivia Petersson, Saynab Mohamed 
Nur, Siri Andersdotter, Soso, Tilde Volk Jonsson.  
Samtalen leddes av jämlikhetskonsult Elin Ferm
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Urvalsgruppens highlights

14 november

Hegemony
(Stockholm)

Det är en snårig stig, ett sluttande plan. 
En flyktig och våldsam händelse. Vi  
ser dem måla in sig i ett hörn, hur de 
gör det mot varandra, in i håligheten.  
Där, konstruerad solidaritet i en lek av 
gymnastiska interventioner; ett re- 
assemblage. Som en maskin du kan 
träda in i, som inte slutar. 
 Till ljudet av virveltrummor dansar  
tre kroppar med svåra maktrelationer. 
Det är broderlig incest driven till sin 
spets, njutningsfull mobbning och mjuka 
fantasier bakom hårda ytor.
 Hegemony är ett verk av koreo- 
grafen Ofelia Jarl Ortega, utvecklat  
tillsammans med dansarna Darío Barreto 
Damas, Andrius Mulokas och Paolo  
de Venecia Gile.

It’s a slippery slope. A volatile expe-
rience. It can change in a second. We 
witness them cornering themselves, 
doing it to each other, luring each other 
into a cavity. There, a constructed soli-
darity in a play of gymnastic interven-
tions; a reassemblage takes place. It’s 
like a machine where you can join in, it 
just keeps on going. 
 To the sound of snare drums three 
dancers are immersed in complicated 
power dynamics. It’s fraternal incest 
at its core, pleasurable bullying and 
hard-shelled fantasies. 
 Hegemony is a dance piece by chor-
eographer Ofelia Jarl Ortega developed 
together with dancers Darío Barreto 
Damas, Andrius Mulokas and Paolo de 
Venecia Gile.

Idé, koncept och koreografi Ofelia Jarl Ortega 
Dans och koreografi Andrius Mulokas, Darío Barreto 
Damas, Paolo de Venecia Gile 
Komposition och ljuddesign Jassem Hindi 
Virveltrumma Anton Jarl 
Ljusdesign Mira Svanberg 
Produktion Terry Johnson och Jessie McLaughlin (MDT)

Målgrupp Vuxna/unga vuxna
Max publikantal 300 sittande i gradäng
Längd 90 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Etablerade scener med 
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta 10 x 10 m
Takhöjdskrav Minst 4,5 m, optimalt 7 m
Golvkrav Sviktande. Vit dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 32A
Byggtid/rivtid 6–8 tim/3 tim scentid för dansarna 
/ca 1–2 tim rivtid
Bärhjälp Nej

Medtager egen teknik Nej. Arrangören står för tekniker. 
Teknik enligt specifikation
Pris Kontakta terry@johnsonbergsmark.com för 
prisuppgift
Möjlig spelperiod 2022–2023
Trailer vimeo.com/488169726
Hemsida ofeliajarlortega.com
E-post ofeliajarlortega@gmail.com
Tel 0733-89 69 79
Samproducenter/bidragsgivare Samproduktion: MDT, 
BIT Teatergarasjen, Kunstencentrum STUK, My  
Wild Flag. Residens: Kunstenwerkplaats Pianofabriek, 
Kunstencentrum BUDA. Med stöd av: Konstnärs- 
nämnden, Kulturrådet, Stockholms Stad.
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Urvalsgruppens highlights

14 november
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11 NOVEMBER

09:00
Dansmässan öppnar på  
Dansmässan.com och 
VOYD.

14:00–15:00
SEMINARIUM I
Plats: Facebook live
Konstnärliga samtal med  
Urvalsgruppens highlights 
2021: Big Wind, Eliisa 
Erävalo och Karveri- 
kollektivet, Maria Naidu  
och Ofelia Jarl Ortega.

12 NOVEMBER

10:00–12:00
SEMINARIUM II
Plats: Facebook live
Dansplan Sverige;  
regionala politiker ger  
sin syn på dansfältets 
hållbarhet och utveckling.

13:00–14:30
SEMINARIUM III
Plats: Facebook live
”Danskonsulenter  
– vad gör de egentligen?”

23 NOVEMBER

10:00-12:00
SEMINARIUM IIII
Plats: Zoom 
Språk och inkludering

PrOGraM


