trEttiOseX kONstNÄrskAP
pÅ tVå daGar!

UtLåtANdE FrÅN
urVAlSGrUPPEN

Dansmässan 2022 sker äntligen LIVE igen! Inte mindre
än 36 konstnärskap presenteras på årets mässa genom
Utbudsdagen, Mässtorget och i ett nytt work-in-progressformat där du får en inblick i fem koreografers pågående
arbetsprocesser. Utdrag från föreställningar för alla olika
målgrupper finns representerade i årets utbud. Danskonst
för barn, unga och vuxna. Utöver detta bjuder Dansmässan
in till seminarium kring aktuella teman och frågor som rör
dansbranschen samt bryggar kontaktytor mellan danskonstnärer och arrangörer/bokare av dans och koreografi.

Äntligen 100% LIVE!

Av 81 inkomna ansökningar presenteras ett kalejdoskop
av verk som speglar det fria dansfältets bredd. Majoriteten
av ansökningarna har varit inom genren samtida dans.
Urvalsgruppens uppdrag har varit att skapa ett program
med majoritet av verk producerade för målgruppen barn
och unga samt att ta geografisk spridning, turnébarhet
samt mångfald av uttryck i beaktande.
I en post-pandemisk samtid ser vi föreställningar för
mindre publikgrupper, site specifics och hybrida format
som samsas med virtuella miljöer. Samtidigt skönjs
en längtan efter naturen, efter varandra, till det taktila.
Världsläget avspeglas i verk som lyfter frågor kring
olika erfarenheter, diversifierade kroppar, vidgande av
vyer och demokratins för givet-tagande.
Danskonsten fortsätter generera nya horisonter.
Välkomna tillbaka!

———————————————————
Mer information och biljetter: www.dansmassan.com

—————————————
Alyssa Briteramos, Hannah Falk,
Paloma Madrid och Tanja Andersson
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Varmt välkomna!

Vi är så glada att kunna presentera den första fysiska
Dansmässan sedan pandemins intåg. 36 verk kommer
presenteras i form av liveframträdanden och mässtorg
samt inom det nya formatet Work in progress.

SEE–THROUGH
(Stockholm)
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(Luleå)

Naturligt eller artificiellt? Ipad eller
paddor? Vart är himlen eller internet,
egentligen? Dansföreställningen
Skogshall skapar en upplevelse som
leker med vår naturliga och artificiella tillvaro.
I ett ombonat grönt rum omsluts
barnen in i en organiskt föränderlig
värld där kodade väsen och mytiska
maskiner skapar glädje, förundran och
spänning. Vad är det för väsen som
gömmer sig i mossan? Vad kommer
de självlärande artificiella, smarta
maskinerna att göra i framtiden?

FOTO ADRIANA CUBIDES

Idé och koreografi Per Sundberg i samarbete
med dansarna
Dans Jenny Schinkler och Mikael Marklund (2021)
Produktion Nadja Nilsson och Erika Pekula Pettersson
Scenografi och kostym Jenny Nordmark
Musik och ljud Gustav Basic Nordmark
Ljusdesign Calle Mårtensson
Turnéteknik Hannah Boström
Teknisk förberedelse Jakob Granqvist
Snickeri Peter Tjernqvist & Kalle Nyman
Verksamhetsledning Marie Wårell

Utbudsdag

Målgrupp Från 4 år, familj
Max publikantal 50 personer
Längd 30 min
Antal medverkande/turnerande 3
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 10 x 10 m
Takhöjdskrav 3,5 m
Golvkrav Dansmatta, 6 x 8 m
Mörkläggning Ja
Elkrav 16A 3-fas, i nära anslutning till spelytan.
Brandlarmet behöver kunna stängas av då rök
förekommer.
Bygg/rivtid 4 tim/2 tim
Bärhjälp 1 person
Medtager egen teknik Ja
Pris 15 000 SEK, 2 fst 22 000 SEK, 4 fst 40 000
SEK (alla priser exklusive moms). Kostnader för resor,
boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Vår 2023 med möjlighet till
förlängning
Trailer vimeo.com/686624043/857b311580
Hemsida dansinitiativet.se
E-post nadja@dansinitiativet.se
Tel 0793-416626
Samproducenter och/eller bidragsgivare Luleå
kommun, Kulturrådet och Region Norrbotten.
Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan, Riksteatern
Västerbotten, Riksteatern Norrbotten och
Danskonsulenten Norrbotten
DC Medlem Danscentrum Norr

Utbudsdag
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Målgrupp Unga vuxna/vuxna
Max publikantal 250 personer
Längd Max 2 tim
Antal medverkande/turnerande 2–3 (beroende
på förutsättningar och storlek på spelplats)
Förutsättningar för verket Etablerade scener och/eller
andra platser. Varje performance är i unikt då
det formas utifrån varje ny plats.
Scenyta + byggyta För performancet behövs ett
utrymme på minst 8 x 4 m. Publiken tar del av
performancet i ett annat rum via live-video.
Takhöjdskrav Nej
Golvkrav Nej
Mörkläggning Ja, i publikutrymme för att se projektion
Elkrav Flera uttag i utrymmet för performancet och god
uppkoppling till wifi
Bygg/rivtid Varje performance är unikt i relation till spelplats därmed krävs en vecka förberedelsetid. 2 tim rivtid.
Bärhjälp 1 person med god kännedom om lokalen som
också kan assistera under performancet.
Medtager egen teknik Delvis. Ljudsystem behövs
i publikutrymmet
Pris Beror på spelplatsen och dess storlek. Kostnader
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från 2023
Trailer vimeo.com/681005613
Hemsida adrianacubides.com
E-post adriana.cubides@gmail.com
Tel 0763-030783
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Skogshall
FOTO PETRA ÄLVSTRAND

My work aims at opening new spaces
of how to see and relate to something
outside function, purpose and normalized structures of perception. I propose an embodied real-time cinema
that invites a virtual and a live audience,
into subverting the sense of reality,
countering a digital and an IRL presence,
as well as bringing different spaces
into one another. A moveable set of
mirrors, screens, cameras, projectors,
light and reflecting devices, become
mean to suspend shift and de-construct
normative and familiarized perspectives,
continuously questioning and displacing what is assumed as real while
giving attention to what usually remains
unseen. A presence of care, attention
and observance creates a somatic
relation to the surroundings, extending
a sense of touch to what is seen.
See-through is thought as a
malleable performative frame that
responds individually to each space
and circumstances.

Koncept och performance Adriana Cubides
Mentor Jeanine Durning
Live-ljudkomposition Alexandra Nilsson
Film inom- och utomhus Lena Kienzer, Fares Qadri
and Adriana Cubides
Film och foto Bogotá Francisco Pinzón,
Robinson Cuervo
Support med digital konst (för större spelplatser)
Joanna Zabielska

Practicing
Yellow Puzzle Horse
(an excerpt)

Utbudsdag
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Hur stark får en kvinna vara? Hur
bryter vi oss ur en kultur av förvrängda
ideal? Vad är femininitet och hur
skulle kvinnans verklighet se ut om
mallar aldrig formats och gränser
aldrig dragits?
Dansföreställningen BRITA bjuder
in till ett parallellt universum där
kvinnor får vara allt de kan vara, utan
begränsningar av normer, strukturer,
filter eller ideal. Med yvig dans, kraftfull
wrestling och svängig ”Folktronic”
suddas gränserna ut och ger utrymme
för fullständig råstyrka. Ett sceneri av
färskpressad ’Girl Power’, där dansarna
bryter ner ordet ’feminin’ med råhet
och bygger upp det med versaler av
muskler, svett och pondus. En interaktiv
föreställning där publiken får uppleva
färgstark dans i en jordfylld ’wrestlingarena’ till levande musik i en vild mix
av folkmusik och techno.

Dans Julia Ehrstrand, Emmy Park, Jessica Engberg,
Elin Busk, Linn Stääd Hedberg
Musik Görgen Antonsson och Viktor Zeidner
Koreografi Erika O’Neill
Kostym Marit Eriksson
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Målgrupp Från 16 år (fokus på queer- och transpublik)
Max publikantal 200 personer
Längd 60 min
Antal medverkande/turnerande 1
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Minst 8 x 8 m / max 12 x 12 m
Takhöjdskrav Minst 2.8 m
Golvkrav Vit dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Standard
Bygg/rivtid 8 tim/2 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Eget ljus, men ej
ljudsystem eller dansmatta
Pris 15 000 SEK. 2a fst samma dag och plats
8 000 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från november 2022–2024
Trailer vimeo.com/manage/videos/534233370
Hemsida dinismachado.com
E-post dinis@dinismachado.com
Tel 0709-994946
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
DGArtes, Arts Council England, Weld, Skogen, MARC,
ZDB, Siobhan Davis Dance, Inter arts Centre och Citemor
DC Medlem Danscentrum Stockholm

(Dalarna/Gävleborg)

FOTO SANDRA WÄRN

Yellow Puzzle Horse is a dance for a
self-made dress in a constructed forest.
The dress, as important as the sewing
and the dancing, as forbidden labour.
What does it mean to be queer when
alone, away from another’s gaze? While
the world withdrew in isolation, I started
spending long periods in the forest
experimenting with this dance. Spending
time in the forest made me relate with
matter in transformation. The way the
berry becomes the bear when it is eaten,
how the tree becomes a mushroom
when occupied by the fungus, how the
mushroom becomes part of my body
when I eat it. Gender, as the forest,
feels like a mutable constellation, where
one thing can become another, but can
also decompose and rest in the space
in between, when the tree is neither
the tree or the fungus but an unnamed
process in between.

BRITA

FOTO LO RIVER LÖÖF

(Stockholm)

Koreografi, dans, kostym, objekt och ljus Dinis Machado
Original ljudspår ODETE
Utomstående ögon Kathleen Hawkins och
Carlos Maria Romero aka Atabey Mamasita
Photo forest field guide Dinis Machado
Foto Lo River Lööf

Målgrupp Från 14 år
Max publikantal 100 personer
Längd 50 min
Antal medverkande/turnerande 5–7
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för
barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta Minst 8 x 8 m
Takhöjdskrav Minst 4 m
Golvkrav Medtager eget golv
Mörkläggning Ja
Elkrav Nej
Bygg/rivtid 4–8 tim beroende på plats och
om uppbyggnad av gradäng önskas
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Nej
Pris Skolfst: 22 000 SEK, 2a fst samma dag och plats
17 000 SEK. 4 fst under 2 sammanhängande dagar
75 000 SEK. Offentlig fst med 4 dansare och 2 livemusiker 65 000 SEK. Kostnader för frakt, boende och
traktamente tillkommer. Reser ej med egen tekniker.
Möjlig spelperiod 2023
Trailer youtu.be/FVaAQk3ZTUU
Hemsida erikaoneill.com
E-post erika@erikaoneill.com
Tel 0736-698859
DC Medlem Danscentrum Norr

Utbudsdag

Jag ser dig

(Malmö)

(Stockholm)

Freestyle Sensation är vår nya föreställning efter Beatbox Sensation.
Med regi av Kim Bøytler och musikläggning och koreografi av de medverkande artisterna så har vi skapat
en föreställning som är både en nyskapande och extravagant uppvisning.
Freestyle Sensation är ett stort
och tydligt kliv in i 2020-talet, och
kompromissar inte med arvet och
värderingarna som är den Riktiga HipHopen, och originalbudskapet Peace,
Unity, Love & Having Fun som är hiphopens grundläggande budskap, vilket
projekteras tydligt via artisterna.
Freestyle Sensation turnerar med
sex artister som, med hiphopens element
som uttryck, visar sitt absolut yttersta
och bästa. Tre är aktiva i svenska OS
truppen i breakdance varav en är teamcoach för landslaget, samt Ukrainas
OS-hopp i breakdance inför 2024.

Dansföreställningen Jag ser dig handlar
om identitet. Min identitet. Din identitet.
Vår identitet. Deras identitet. Ordet
identitet kommer från latinets identitas
som betyder ’samma’ eller ’densamma’
och med detta som utgångspunkt ger
sig dansarna ut på en identitetsresa tillsammans med sin publik som handlar
om samspelet mellan Oss. Platsen är
en catwalk, en plats att betrakta och att
bli betraktad. En plats där vi kan skapa
vår identitet.

Målgrupp Från 10 år
Max publikantal 300 personer
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 6 artister, 1 tekniker
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn
och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 8 x 6 m
Takhöjdskrav 3 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 1 x 16ACEE, 1 x 220V
Bygg/rivtid 4 tim/2 tim
Bärhjälp Önskvärt, inte ett krav
Medtager egen teknik Ja
Pris 22 000 SEK (exklusive moms), 2a fst samma dag
och plats 16 500 kr (exklusive moms). Kostnader för
resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2023–2024
Trailer vimeo.com/687145523
Hemsida phanatix.net
E-post kb@phanatix.net
Tel 0704-332335
Samproducenter och/eller bidragsgivare
Producentbyrån
DC Medlem Danscentrum Syd

Utbudsdag

FOTO HÅKAN JELK

Produktion, regi och koreografi Kim Bøytler
tillsammans med dansarna
Musik Maurizio Adone och Philip Nordström
Animation och videodesign Henrik Wendicke Højgaard,
Ferhat Düz och Maurizio Adone
Medverkande Maurizio Adone, Philip Nordström,
Ferhat Düz, Arturo Molina, Fredmar Lopez, Viktoria Lie

Målgrupp Från 13 år
Max publikantal 60 personer
Längd 36 min
Antal medverkande/turnerande 5
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn
och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 9 x 13 m
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 220 volt, 2 x 10A
Bygg/rivtid 3 tim/2 tim
Bärhjälp En vuxen med kännedom om lokalen,
3 tim från byggstart och hela rivtiden, ca 2 tim
Medtager egen teknik Ja
Pris 18 000 SEK, 2a fst samma dag och plats
7 000 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2022/2023
Trailer vimeo.com/703253081/b2e2d39909
Hemsida helenafranzen.se
E-post helena.franzen.magma@gmail.com
Tel 0736-274659
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
Region Stockholm, Regionteater Blekinge/Kronoberg
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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Freestyle Sensation

BILD HENRIK HØJGAARD
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Koreografi Helena Franzén
Dans Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef,
Jimmie Larsson
Musik Stefan Johansson
Ljus, scenbild och foto Håkan Jelk
Kostym Helena Franzén

Utbudsdag

Koncept och på scen Henrik Agger och
Louise Bjurholm von Euler
Del av komposition och trailer Stefan Johansson

KOROBKA
(Stockholm)

10

Dansföreställningen Reflex blandar och
twistar trafikens strikta regler med
genvägar och absurda händelser, vilka
leder till fantasifulla situationer, skratt,
fart, faror och magi. Reflex handlar om
att vara på väg någonstans men kanske
inte alltid hamna där en förväntade sig.
Genom en abstrakt och lekfull resa som
väcker både tankar och fantasi får
publiken upptäcka att de som går vilse
hittar nya vägar och äventyr.
Inför föreställningen får varje barn
och vuxen varsin pannlampa som direkt
interagerar med det som händer på
scen samt skapar förutsättningar för att
publiken ska kunna se saker som de
annars inte kunnat uppleva utan lampa.
I dansverkstaden, direkt efter föreställningen, får publiken själva prova
att förhålla sig till trafikens regler
genom dans, men också resa till olika
imaginära platser.

Koreografi JELNEK
Scenografi och kostym Maja Döbling
Musik Benjamin Ferm
Målgrupp 5–9 år
Max publikantal 60 personer
Längd 25 min + workshop 15 min
Antal medverkande/turnerande 3 dansare, 1 tekniker
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för barn
och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta Minst 7 x 6 m
Takhöjdskrav Minst 2,2 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 16A
Bygg/rivtid 3 tim/2 tim
Bärhjälp 1 person
Medtager egen teknik Ja
Pris 18 500 SEK, 2a fst samma dag och plats
8 500 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Januari 2023 – december 2026
Trailer youtube.com/watch?v=VXkzXlCzcIk
Hemsida jelnek.com
E-post info@jelnek.com
Tel 0737-581115
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet
och Nacka kommun
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Utbudsdag
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FOTO PETRA ÄLVSTRAND

Utbudsdag

(Stockholm)

FOTO JASMINE ATTIÉ

KOROBKA är ett circus-performance
där åskådarna bjuds in i ett fysiskt
relationsdrama mellan två akrobater.
Akrobatik, rök och vardagsbekännelser
blandas med frågor om cirkusidentitet,
skaparlust och konsten att stå på scen.
Med subtil humor, värme och svett.
– Som akrobater med långa karriärer
bakom oss finns ett inneboende behov
av reflektion. Frågeställningar som rör
en akrobats identitet och ”livslängd” är
ständigt närvarande. Genom att belysa,
för oss, aktuella frågor hoppas vi kunna
öppna upp och förkroppsliga sådant
som även rör och berör konsten att vara
människa. Föreställningen har beskrivits
som Bergmans ”Scener ur ett äktenskap
på akrobatiska” och ”cirkusens Norén”.

Målgrupp Från 13 år
Max publikantal 500 personer
Längd 50 min
Antal medverkande/turnerande 2
Förutsättningar för verket Regionala nätverk,
etablerande scener eller andra platser
Spelyta + byggyta 5 x 5 m
Takhöjdskrav 5 m
Golvkrav Jämnt golv utan stickor
Mörkläggning Ja
Elkrav 16 A
Bygg/rivtid 3 tim/1,5 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 20 000 SEK. Kostnader för resor, boende
och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Oktober 2022 – juni 2024
Trailer vimeo.com/664672486
Hemsida acrobalance.com
E-post louise@acrobalance.com
Tel 0733-645202
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
Stockholm Stad, Region Stockholm, Dansinitiativet,
Subtopia, Idéfarmen
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Reflex

Vibb

HUD

(Stockholm)

(Malmö)

FOTO JOHAN NILSSON

Konstnärlig ledning Jilda Hallin och Lisa Nilsson
Koreografi och dans Jilda Hallin, Lisa Nilsson, Anna
Johansson och Rebecca Yates
Dans på Dansmässan Lisa Nilsson, Jilda Hallin, Elin Hedin
Scenografi Annika Carlsson
Ljusdesign och teknik Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst
Musik Björn Lindberg
Kostymdesign Klara Helin
Dramaturgi Sally O’Neill
Röst Li Molnár Kronlid
Produktion Hanna Falk
Foto Graham Adey
Grafisk design Julia Westerberg
Film och klipp Gustav Hugo Olsson
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FOTO ADEY

Vibb – deltagande danskonst för
de yngsta
En Vibration i rummet, inom och
mellan kroppar
Vibes, vibbar och vibrationer. Upplev
en vibration av stämningar när rörelse,
rum och ljud lekfullt samspelar i dansföreställningen Vibb – för de yngre
barnen och deras nära vuxna. Dansarna
skapar en vibe som sprids i rummet,
inom och mellan kroppar. En dansupplevelse som bjuder publiken på vibrerande atmosfär och vaggande lugn.
Dans Sara Johansson och Sara Nilsson
Musik Min vän
Scenografi My Zachrisson
Scenografiassistent Anna Dykhoff
Foto Johan Nilsson
Film och klipp Annika Fredriksson

Målgrupp Förskola (1–3 år och 3–5 år)
Max publikantal 30 barn + pedagoger
Längd 30 min
Antal medverkande/turnerande 2 dansare, 1 tekniker
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta 8 x 8 m
Takhöjdskrav Minst 3 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 2 x 10 A
Bygg/rivtid 3 tim (gärna dagen innan)/1,5 tim
Bärhjälp Gärna men inget krav
Medtager egen teknik Ja
Pris 15 000 SEK, 2 fst samma dag och plats
22 000 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från januari 2023
Trailer youtube.com/watch?v=pilHlmeGFyA&t=4s
Hemsida kolko.se
E-post info@kolko.se
Tel 0735-312960
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet
och Stockholm stad
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Utbudsdag

HUD är en dansföreställning för lågstadiet där vi tar oss an kroppens
största organ: huden. Utifrån en segdragen känsla av distans inför den egna
och andras kroppar till följd av smittspridningen av coronaviruset uppmärksammar KROPPSKLUBBEN hudens
betydelse i relation till kroppskontakt
och beröring.
Hur känns det att vara nära, hur känns
det att vara långt ifrån? Hur känns en
gnugg? Kan huden vara hungrig och
kan huden vara mätt? Vad skulle huden
kunna säga om den hade en röst?

Målgrupp 7–9 år, familj
Max publikantal 60 personer
Längd 45 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 10 x 10 m
Takhöjdskrav 3 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja, klar vid ankomst
Elkrav 16A
Bygg/rivtid 2 tim/1 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 16 000 SEK, 2a fst samma dag och plats
8 000 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2023/2024
Trailer vimeo.com/632725134
Hemsida kroppsklubben.se
E-post info@kroppsklubben.se
Tel 0703-833083
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
Konstnärsnämnden, Region Skåne och Region Blekinge,
KLO productions, Dans i Blekinge, Danscentrum Syd
och Barnens Scen i Malmö
DC Medlem Danscentrum Syd

Utbudsdag

El Diablo es Extranjero
(Östersund)
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Målgrupp Från 13 år
Max publikantal 30 personer
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 4
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 8 x 10 m inklusive publik
Takhöjdskrav Minst 3,5 m
Golvkrav Jämnt golv
Mörkläggning Ja
Elkrav 16 A (3-fas)
Byggtid/rivtid 2 tim/1 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Ja
Pris 25 000 SEK, 2 fst samma dag och plats
37 500 SEK (pris enligt överenskommelse vid fler
än 10 fst inom specifik tidsperiod). Kostnader för
resor, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Höst 2023 – vår 2024
Trailer arandomcompany.wixsite.com/larandom
/diabloesextranjero
Hemsida larandomcompany.wixsite.com/larandom
E-post naylasweden@gmail.com
Tel 0703-118959
Samproducenter/Bidragsgivare Other Side Company
(Frankrike), Konstnärsnämnden
DC Medlem Danscentrum Norr

A Study of Choices

Koreografiskt manuskript och idé Linda Wardal
Koreografiskt manuskript och musik Gustav Lejelind

(Göteborg)
A Study of Choices är en dansföreställning skapat som ett koreografiskt
manus för tre dansare. För varje ny
spelplats anlitas tre lokala dansare
med olika dansbakgrund, åldrar och
erfarenheter.
Dansarna har ingen förberedelsetid
utan får instruktioner på scen som de
tolkar i ögonblicket. Publiken får bevittna hur föreställningen skapas utifrån
dansarnas sätt att tolka instruktionerna
och ta individuella val. Med ovisshet
som utgångsläge vill Lejelind & Wardal
lyfta fram den utövande scenkonstnären
och visa på den kvicktänkthet, precision
och erfarenhet som dansarna besitter.
Detta är en studie i valmöjligheter. Och
vad som händer i översättningen.

Målgrupp Från gymnasiet
Max publikantal Nej
Längd 55 min
Antal medverkande/turnerande 2 turnerande +
3 lokala dansare
Förutsättningar för verket Etablerade scener
med teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta Bredd 6 m + djup 7 m
Takhöjdskrav 3 m
Golvkrav Dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Flexibelt
Bygg/rivtid 30 min
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej
Pris 16 500 SEK, 2a fst samma dag och plats
9 500 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2022–2025
Trailer youtu.be/0CPsWk4yeOw
Hemsida lindawardal.com
E-post linda.wardal@hotmail.com
Tel 0737-583825
Samproducenter och/eller bidragsgivare Göteborgs
stad, 3:e Våningen och Danscentrum Väst
DC Medlem Danscentrum Väst

15

EL DIABLO ES EXTRANJERO
– Djävulen är utlänning.
”Skuldmätaren” indikerar att invandrare har kommit för att stjäla våra
jobb och ”faromätaren” blinkar rött.
Människor har migrerat sedan början
av vår historia men samtidigt har
gränserna vuxit. Om allt rör sig, om allt
förändras, om gränserna omvandlas.
Vem är den verkliga utlänningen då?
Är det jag? Är det du?
Vi skapar den här föreställningen
utifrån tre frågor: Vad innebär hemma?
Vad innebär det att återvända hem?
Vad innebär det att vara utlänning? Vi
kommer att besvara dessa frågor tillsammans med invandrare från olika
länder och publiken.

Koreografi och dans Nayla Espinosa, Nelson
Martinez, Maria Löfskog, Tsz-Hin Tang
Teknik Nayla Espinosa, Bengt Jönsson
Musik Mongo Santamaria, Hechizeros band,
Gaby, Erik Wennergren, Maria Löfskog, Sisanda
Nilsson, Rascasuelos
Text Eduardo Galeano, Maria Löfskog och
olika personer med invandrarbakgrund

FOTO AMANDA LINDGREN

FOTO SANDRA LEE PETTERSSON

Utbudsdag

Utbudsdag

Golden (extended)

(Stockholm)

(Malmö)

Utbudsdag
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Av Lisen Ellard
Konstnärlig rådgivning Mattias Lech
Sorgedanser av och med Efva Lilja, Abdoulaye Camara,
Andrea Aja Svensson, Lisen Ellard, Mohinur Nurmatova,
Mike Gamble, Nathalie Ruiz, Sindri Runudde, Maia Means
Film och foto Milja Rossi
Ljus, projektion, teknik Anton Andersson, Peter Widell
Ljud Elize Arvefjord
Produktion Johnson & Bergsmark

Målgrupp Från 13 år. Personer under 13 år välkomna
i vuxens sällskap.
Max publikantal 150, beroende på hur gradäng och
sittplatser ser ut på respektive scen
Längd 60 min
Antal medverkande/turnerande 5
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta 7 m bredd + 6 m djup
Takhöjdskrav 4 m
Golvkrav Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Inget utöver det en etablerad scen kan erbjuda
Bygg/rivtid 1–2 dagar/2 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Delvis
Pris 1 fst 35 000, 2 fst samma dag och plats
45 000 SEK, 3 fst 55 000 SEK samma dag
och plats. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från 2023
Trailer vimeo.com/manage/videos/697391683
Hemsida lisenellard.com
E-post ellard.lisen@gmail.com
Tel 0709-260042
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
Konstnärsnämnden, Stockholms Stad, Pronto Gbg, Dansens Hus, Dansinitiativet, Skogen, Transit Kulturinkubator
DC Medlem Danscentrum Stockholm

FOTO INGRID ROSBORG

eng:
Dirge, /dɜːrdʒ/ (substantiv) – sorgesång
Dirgy Dancing är en samling av
sorgedanser, av och med dansare från
olika platser runt om i landet. Danser
som tillägnas människor, minnen och
skeenden, som ett sätt att närma sig
det onämnbara i det som gått förlorat.
Danserna presenteras både som hologramliknande projektioner och live.
Lisen Ellard och regissör Mattias Lech
har tillsammans under flera år arbetat
med tematik kring död och dess ritualer,
som resulterat i föreställningarna
Funeral och DÖDEN. Med dansantologin
Dirgy Dancing, fortsätter Lisen Ellard
undersökandet av förlust, och relationen
mellan sorg, minne och rörelse.

FOTO MILJA ROSSI
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Dirgy Dancing

Golden (extended) serverar en cocktail
av rörelse och grooving inspirerad av
70-talets discokultur. Ett koreografiskt
partitur av Malmöbaserade Maria
Naidu framfört av en ensemble med
tio dansare.
Verket granskar kritiskt frågor om
representation på den svenska dansscenen idag, specifikt relaterade till
etnicitet och är en hyllning till de som
sällan ses i stort antal på de svenska
scenerna idag. Golden (extended) är
en självständig fortsättning och utveckling av solot Golden som hade premiär
i november 2017. Maria Naidu är en
svensk dansare och koreograf av indisk
härkomst. Hon är uppväxt och utbildad
i Sverige men blev vuxen i New York.
Hon debuterade som dansare 1987 och
som koreograf 1989.

Idé och koreografi Maria Naidu
Ljussättning Thomas Dotzler
Kostym Tom, Dick och Harry
Målgrupp Från 18 år
Max publikantal 300 personer
Längd 10 min
Antal medverkande/turnerande 11
Förutsättningar för verket Andra platser/
public spaces/gallerier
Spelyta + byggyta Minst 10 x 10 m
Takhöjdskrav Nej
Golvkrav Nej
Mörkläggning Ja
Elkrav Minst 16A
Bygg/rivtid 1 tim/30 min
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 30 000 SEK. Kostnader för resor, boende
och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod 2023/2024
Trailer vimeo.com/marianaidu/golden-teaser
Hemsida marianaidu.com
E-post producent@marianaidu.com
Tel 0737-174139
DC Medlem Danscentrum Syd

Utbudsdag

(Uppsala)

(Stockholm)

Svart Svart Svart är en suggestiv
dansföreställning om mörker och
andra rädslor.
Vi utmanar och utmanas av att låta
kropp och sinne utforska de fysiska
reaktioner som uppstår i mötet med
det skrämmande. Rörelse och ljus flyter
samman i stundtals berättande, stundtals performativa stämningslandskap.

Viljestark och trött, humoristisk och
mörk, visionär och dystopisk – föreställningen what comes through samlar
fragment, söker kontakt och passerar
sen förbi. I what comes through formar
dansare, arkitektur, fysiska material
och ljud ett intimt möte med publiken.
Rörelse färdas i och blir till genom
olika analoga och digitala medier och
bildar mer eller mindre sammanhängande berättelser. Ongoing Realities
inspireras av utställning som format
samt lånar berättartekniker från film
och animation. Dansarnas kroppsliga
minnen och rörelser paras med teman
som det pågående, omslutande och
flerfaldiga. Föreställningen kommer i
två format, en scenversion och en
version för multipla rum.
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Hur känns det att vara rädd?
Varför är man rädd?
Vad finns det att vara rädd för?

Idé och koreografi Melody Sheikh
Medverkande Elinor Tollerz Bratteby,
Alexandra Holmberg
Scenografi och kostym Melody Sheikh
Musik och ljus Gustav Uddgård

Utbudsdag

FOTO TONY HULTÉN

Målgrupp 6–9 år
Max publikantal 60 personer
Längd 40 min
Antal medverkande/turnerande 3
Förutsättningar för verket Regionala nätverk för
barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 7 x 7 m, eller enligt
överenskommelse
Takhöjdskrav Minst 3 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 1-fas
Bygg/rivtid 1,5 tim/1 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Ja
Pris 10 000 SEK, 2a fst samma dag och plats
8 500 SEK. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Från 2023
Trailer youtube.com/watch?v=y-5-za6KpG8
E-post melody.sheikh@gmail.com
Tel 0735-261817
Bidragsgivare Med stöd från Uppsala Kommun, Region
Uppsala, Kulturrådet
DC Medlem Danscentrum Stockholm

Målgrupp Vuxna, kan ses från 10 år
Max publikantal Anpassas till spelplatsen
Längd 1 tim–80 min, flexibel bas som bestäms
i dialog med scenplatsen
Antal medverkande/turnerande 3–4 dansare, 1 tekniker
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk utrustning och/eller andra platser/gallerier
Spelyta + byggyta Minst 8 x 10 m
Takhöjdskrav 2,5 m
Golvkrav Ljus dansmatta eller parkett, ej krav
Mörkläggning Anpassningsbart
Elkrav Standard
Bygg/rivtid 1 dag/1 dag
Bärhjälp 1 person
Medtager egen teknik Endast VR-utrustning
Pris 35 000 SEK/fst (1–4 fst), 31 000 SEK/fst
(5 eller fler). Kostnader för resor och boende tillkommer.
Möjlig spelperiod Från januari 2023
Trailer youtube.com/watch?v=gLZPImQ865M&t=23s
Hemsida ongoingrealities.se
E-post ongoingrealities@gmail.com
Tel 0734-428844, producent Gita Mallik
Samproducenter och/eller bidragsgivare Riksteatern
Residens, Riksteatern Väst, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Rum för dans & Teater Halland, Konstmuseet
i Skövde, Högskolan i Skövde.
DC Medlem Danscentrum Stockholm
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what comes through

BILD MADELEINE SHEIKH

SVART SVART SVART

Koncept och koreografi Anna Näsström och
Johan Bandholtz
Dans och performance Alexander Dam, Bianca
Traum, Yared Tilahun Cederlund, Johan Bandholtz,
Anna Näsström
Ljuddesign Rosanna Gunnarsson och
Alexander Zethson
2D- och 3D-animation och projektion Emal Ghouse
AR-animering Yuvia Maini
VR-programmering Vincent Wong
Kostymdesign Demeanour designs
Videokonst trailer och konstfilm Tanne Willow
PR bild Tony Hultén

Utbudsdag

Yellow
– We’re Halfway There

Min Konvention

(Göteborg/Stockholm/Strasbourg)

Utbudsdag

FOTO FABIEN GAROUX

Målgrupp 6–9 år (åk F–3)
Max publikantal 60 personer
Längd Ca 40–45 min
Antal medverkande/turnerande 6 (4 dansare,
1 musiker, 1 tekniker)
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 8 x 8 m + 1 m fri yta runt om.
Kräver en fullt tillgänglighetsanpassad lokal
Takhöjdskrav Minst 2,4 m
Golvkrav Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav 1x16A (3-fas)
Bygg/rivtid 2–4 tim beroende på lokal/1 tim
Bärhjälp Ja, 2 personer
Medtager egen teknik Ja
Pris 18 500 SEK. Vid köp av fler föreställningar kan
rabatt diskuteras. Kostnader för resor, boende och
traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod Höst 2023
Hemsida sharemusic.se
E-post klara@sharemusic.se
Tel 0737-881588
Samproducenter och/eller bidragsgivare Svenska
institutet, Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet,
Scenkonst Sörmland, Smålands Musik och Teater, NCA
Small Theatre i Jerevan samt Yerevan State University
DC Medlem Danscentrum Väst

Välkomna in i vårt gula universum!
Gult är energins och lekfullhetens färg,
men också farans och feghetens. Den
gula färgen kastar sig mellan vitt skilda
associationer och i den dynamiken
uppstår dansen. Yellow – We’re Halfway
There är en dansföreställning om mänsklighet, sårbarhet och vänskap, med
färgen gul som en röd tråd.

Målgrupp Från 10 år
Max publikantal 100 personer
Längd 35 min
Antal medverkande/turnerande 2
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta Minst 8 x 6 m
Takhöjdskrav 2 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Nej
Elkrav Nej
Bygg/rivtid 2 tim/1 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej, använder befintlig
ljudanläggning och ljus
Pris 15 000 SEK, 2 fst samma dag och plats
22 000 SEK. Kostnader för resor från Göteborg
eller Stockholm, boende och traktamente tillkommer.
Möjlig spelperiod November 2022 – december 2023
Trailer vimeo.com/503916688
Hemsida yellowjacketcollective.com
E-post rannhvi@gmail.com
Tel 0762-726971
Samproducenter och/eller bidragsgivare Pôle Danse
des Ardennes, Konstnärsnämnden, Danscentrum Väst
DC Medlem Danscentrum Väst

Utbudsdag
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Min Konvention är en föreställning av
barn, för barn, om deras konvention.
Tillsammans kastar vi oss ut i juridikens
värld i en upplevelse där musiken samspelar med rörelse och barns tankar
om konventionen. Föreställningen tas
fram genom workshoppar och intervjuer
med barn och unga i Sverige och
Armenien. Näst intill ordlöst, utan andra
språk än de konstnärliga uttrycken
utforskar vi barns rättigheter på deras
egna villkor. Målet är att stärka barns
kunskap om sina rättigheter och ge dem
en språngbräda för att ta reda på mer
så de kan göra sina röster hörda. På
scen medverkar dansare från ShareMusic & Performing Arts dansensemble
WORK, samt musiker från ShareMusic
& Performing Arts musikensemble
ELEFANTÖRA.

FOTO NCA SMALL THEATRE
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(Gränna/Malmö/Göteborg)

Regissör och manusidé Karin Styvers
Ensemble Karin Delén, Izabell Makiela,
Christina Ohlsson, Linn Lindström
Musiker Sayam Chortip
Tonsättare Magnus Larsson
Musiker, inspelning Elefantöra (elektronik),
Emma Samuelsson (cello)
Scenografi Narek Minassian
Dockmakare Karine Yeghiazaryan

Koreografi, dans och scenografi Rannhvi Mebius
Jormin och Amélie Roch
Kostym Quentin Deana
Musik Andy Stott, Roy Orbison, René Aubry, Sigur Rós

SEMINARIER 11/11
Under Dansmässan 2022 arrangeras seminarium i samarbete
med SRD – Samarbetsrådet för regional dansutveckling,
Danscentrum Sverige och Dansens hus.
SEMINARIUM I
Samproduktion

SEMINARIUM II
Dansens framtid i Sverige

SEMINARIUM III
Statistikverktyg för fria danssektorn

SEMINARIUM IIII
Vardagsrasism, svenskhet och jämlikhet

Kl. 9:10-10:15
Dansens Hus, Lilla scen

Kl. 10:30-12:00
Plats: ABF, Hedénsalen, våning 4
Max 50 deltagare

Kl. 14:00–14:45
Plats: Dansklotet, Mellanstudion
Max 30 deltagare

Kl. 15:00–16:30
Plats: Dansklotet, Mellanstudion
Max 30 deltagare

Under årets Dansmässa bjuds publiken
in till ett nytt format; “WORK-INPROGRESS”, där vi får möta danskonstnärer som är i process med nya
verk. Idén med formatet är att möjliggöra för möten mellan koreograf och
programläggare/arrangör i ett tidigt
skede för att öppna upp för eventuella
samproduktionssamarbeten. WORKIN-PROGRESS-dagen kickas igång
med ett samtal om samproduktion där
fyra scener/plattformar, vilka aktivt
arbetar med samproduktion, har bjudits
in för att berätta om sina arbetssätt,
insikter och lärdomar.
Medverkande: Anna Efraimsson,
MDT (Stockholm), Marie Wårell,
Dansinitiativet (Luleå), Francesco
Scavetta, Vitlycke – Centre for
Performing Arts (Tanum) och Maria
Härenstam, Dansens Hus (Stockholm).

———————————
Moderator: Andrea Redmer,
Dansens hus
Samtalet sker på engelska

———————————

SrD/Samarbetsrådet för Regional
Dansutveckling bjuder in Lawen Redar(S)
kulturpolitiker från riksdagens Kulturutskott, en kommunpolitiker samt koreografen Lotta Gahrton för att samtala om
vad som krävs för att skapa en hållbar
utveckling för danskonsten i Sverige.
Det blir ett samtal med moderator Eyrun
Thorhallsdottir, danskonsulent i Västra
Götalandsregionen, kring hur politiker
arbetar för dansens hållbarhet.
Seminariet inleds med en genomgång
av en skrivelse från SrD som är ett
inspel till Kulturrådets kartläggning av
hur regionerna arbetar med frågan
om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven.

———————————
Arrangör: SRD/Samarbetsrådet
för regional dansutveckling
Föranmälan krävs, anmäl dig här

Seminarier

———————————

Den fria professionella danssektorn
saknar samlad statistik och pandemin
lyfte vikten av att synliggöra hur mycket
den fria professionella danssektorn gör.
Danscentrum har skapat ett användarvänligt statistikverktyg som bl a:
- Underlättar för konstnärer att enkelt
samla och rapportera alla sina egna
aktiviteter.
- Kan tillhandahålla evidensbaserade
data till myndigheter och andra
finansiärer om allt den fria professionella danssektorn utför och hur
många de möter.

———————————
Arrangörer: Danscentrum Sverige
Föranmälan krävs, anmäl dig här

———————————

Vad menas med vardagsrasism och
hur kommer den till uttryck? Vad är
svenskhet och vem får kalla sig svensk?
Vad innebär den segregation som gör
att människor med olika etnisk och
ekonomisk bakgrund möts allt mindre?
Under detta seminarium belyses vithetsnormen och de samhällsstrukturer,
makthierarkier och den historia som
möjliggör och reproducerar denna norm.
Med utgångspunkt i Mångkulturellt
centrums forskning och praktik diskuterar vi hur skillnadstänkandet ser ut
i dagens Sverige och vad vi alla kan
göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och
jämlikt samhälle. Yafet Lemessa från
Mångkulturellt centrum guidar oss i hur
vi kan upptäcka vardagsrasism och skillnadstänkande inom dans- och koreografibranschen och hur vi kan förändra
mönster och handlingar som står i
vägen för jämlikhet och inkludering.

———————————
Föreläsare: Yafet Lemessa
Föranmälan krävs, anmäl dig här

Seminarier
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———————————

KOLONISTERNA

OM BOBBI LO PRODUKTION
Bobbi Lo produktion skapar inkluderande scenkonst
för alla åldrar. Det konstnärliga arbetet står i direkt
kontakt med omvärlden och karaktäriseras av öppenhet
och risktagande som alltid utgår från publiken och
målgruppen. Verken kännetecknas av starkt fysiskt
uttryck där scenspråket är välartikulerat och genomarbetat. Koreografduon Lava Markusson och Michael
Tang sätter rörelsen i fokus, de intresserar sig för
mänskligt beteende och för hur konst för ung publik
kan ifrågasätta och skapa dialog kring detta.
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Är kolonialisering något som bara hör
till vår historia eller är det i allra högsta
grad en verklighet i dag?
Bobbi Lo Produktions KOLONISTERNA tar utgångspunkt i Nordiska
kolonialhistoria. Denna underhållande
och interaktiva föreställning riktar ett
kritiskt öga mot vår gemensamma
historia som många helst glömmer och
mot de koloniala strukturer som härskar
i dag. Strukturer som är djupt förankrade i våra beteenden, så djupt att man
nästan blir blind för sviktande rättigheter och osynliga hierarkier. I föreställningen symboliserar dansarna kolonister
och publiken blir koloniserad, verket ger
en möjlighet att genomleva outforskade
känslor och maktstrukturer och de
kommer förhoppningsvis ut på andra
sidan med en ny syn på sin omvärld.

FOTO ALEXANDRA BERGMAN
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(Malmö)

VAR I PROCESSEN BEFINNER NI ER NU?
Skapandet av KOLONISTERNA har inletts av en lång
research inom temat samt workshop med ungdomar i
Sverige och Danmark. Själva produktionsperioden är
10 veckor och på Dansmässan möts vi i slutet av processen. Just nu söker vi de metoder som fungerar bäst
för att möta och leda publiken i relation till temat på
föreställningen. Vi arbetar aktivt med vilka typ av interaktiva moment som leder föreställningen framåt, samt
söker rätt balans i dramaturgi, koreograﬁ och tema.
VILKA BEHOV HAR NI FRAMÅT ELLER VILKA
SAMARBETEN SÖKER NI FÖR ATT KUNNA
FÄRDIGSTÄLLA VERKET?
KOLONISTERNA har premiär 23 november 2022.
Vi värdesätter våra bidragsgivare samt samarbetspartnerna Bastionen, där premiär och skolföreställningar
tar plats och Grape Design som har sponsrat med
delar av scenograﬁn.
Framåt söker vi arrangörer som kan ta emot föreställningen samt möjligheten att få spela fler offentliga
föreställningar runt om i landet. Vi arbetar aktivt med
att turnera även utanför vår region, och ser fram emot
att kunna etablera samarbeten med kommuner, skolor
och arrangörer.

WORK-IN-PROGRESS

Koreografi Michael Tang och Lava Markusson
Dans Moa Autio, Jens Brøndum, Alexander Montgomery
Andersen, Sarah Aviaja, Lava Markusson/Michael Tang
Komposition Hans-Ole Amossen
Scenografi Sámal Blak
Konstnär Paarma Brandt
Målgrupp Från 12 år
Max publikantal 60 personer
Längd 45 min
Antal medverkande/turnerande 6
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 12 x 12 m
Takhöjdskrav 3–4 m
Golvkrav Ej sten/betong
Mörkläggning Ja
Elkrav 1 x 32A + 1 x 16A

Bygg/rivtid 5 tim (dagen innan vid morgonföreställningar)/2 tim
Bärhjälp Ja, en person
Medtager egen teknik Nej
Pris 1 fst 20 000 kr exklusive moms. 2a fst samma
dag och plats 7 000 kr exklusive moms. Kostnader
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Planerad premiär 23 november 2022
Möjlig spelperiod v.40–50 2023
Trailer Kommer efter premiär
Hemsida bobbiloproduktion.com
E-post bobbiloproduktion@gmail.com
Tel 0705-780287
Samproducenter och/eller bidragsgivare Kulturrådet,
Augustinusfonden, Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Rum för Dans, Region Skåne, Konstnärsnämnden och Grape Design som står för delar av scenografin
DC medlem Danscentrum Syd

WORK-IN-PROGRESS

Annam

FOTO MÅLFRID SAND OCH JANNICA HONEY
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OM DVE
Dve bildades efter skapandet av Ma-rgam till Nava
Gati festivalen, Teater Slàva, 2021. Dve består
av Pauline Reibell, utbildad på P.A.R.T.S (Bryssel)
och med bred erfarenhet från modern och indisk
klassisk dans, argentinsk tango, röstarbete och improvisation, och Maria Bovin de Labbé, slagverkare, artist,
trummis, utbildad på Norges Musikkhögskole. Maria
har tidigare jobbat med dansare, bl.a. på Den Norske
Opera, hon skapar och producerar musik (solot
Solitude 2018, SKIN 2020, mm).
I Dve är vår styrka våra olikheter. Vi ser åt olika håll
i våra konstnärskap, Pauline ser och gestaltar utifrån

FOTO MARTIN RYLANDER

I Annam önskar DVE att se på människans strategier för att hantera livet. Med
detta som utgångspunkt fokuseras ätstörning som lidelse, beroende och sätt
att kontrollera världen. Egna erfarenheter
av anorexi/bulimi mynnar ut i en verk
där rörelse, musik och röst flätas ihop.
Annam består av ett collage av situationer. Uttrycket som söks är autobiografiskt, skamlöst privat, surrealistisk,
poetisk och rått.
DVE söker en interaktiv relation med
publiken som är nära och distanserad
på samma gång. Målet är att stundvis
uppsluka och beröra.
Genom dansen, den expressiva indiska
formen, poesin och musiken antyds
den idealistiska strävan efter perfektion,
spirituell enhet och frihet från tvångstankar. I detta ligger dubbelheten som
kanske är vår största utmaning, att hitta
en hälsosam balans.
Den existentiella frågan är frågan om
identitet. Genom att lämna ätstörningen
riskerade vi allt och förlorade, för en
stund, idén om vem vi var.

FOTO KIM EDWARD BERGSETH
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det traditionella medans Maria söker nya vägar för
att skapa stämningar som berör. Tiden sträcks mellan
tradition, indisk mytologi och ett modernare språk/
landskap. Grunden är dock gemensam: vi skapar för
att överleva.
VAR I PROCESSEN BEFINNER NI ER NU?
Klara för en första publikvisning.
VILKA BEHOV HAR NI FRAMÅT/VILKA
SAMARBETEN SÖKER NI FÖR ATT KUNNA
FÄRDIGSTÄLLA VERKET?
Vi söker främst om residens. Eftersom vi bor i olika
städer planerar vi och visualiserar online. För att skapa
Annam är vi beroende av en plats där vi kan jobba
fysiskt, musikaliskt och sceniskt.
Under hösten 2022 söker vi projektbidrag och
samarbete med Kultur och Hälsa, Region Stockholm.
Ett samarbete med Aliasteatern är aktuellt våren
2023, för produktionsarbete och scenföreställningar.
Vi söker också möjlighet att ges tid för att jobba
med ljus och ljud i förkant av visningen.

WORK-IN-PROGRESS

Dans och text (fri tolkning och utdrag utifrån
Ett Drömspel) Pauline Reibell
Text, frame drumming och musikkomposition
Maria Bovin de Labbé
Ljus Angela X
Ljud Ljud på scen (trummor och vokal) samt ljudfiler
Målgrupp Från 14 år
Max publikantal 200 personer. Idén är att skapa en
föreställning som är möjlig att utföra på intima scener.
Längd Ca 50 min
Antal medverkande/turnerande 2–4
Förutsättningar för verket Regionala nätverk
för barn och unga, skolor och kommuner
Spelyta + byggyta 10 x 7 m
Takhöjdskrav 5 m

Golvkrav Svart dansmatta
Mörkläggning Ja
Elkrav Nej
Bygg/rivtid 10–30 min
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej
Pris Skolfst 14 000 SEK, offentliga fst 21 000 SEK.
Kostnader för resor, boende och traktamente
tillkommer.
Planerad premiär Aliasteatern, vår 2023
Trailer youtube.com/watch?v=t7NGnhQKdGo
Hemsida paulinereibell.com och mindfuldrumming.com
E-post paulinereibell@hotmail.com
Tel 0708-166952
Samproducenter och/eller bidragsgivare Aliasteater
DC medlem Danscentrum Stockholm

WORK-IN-PROGRESS

Soundscape

VILKA BEHOV HAR NI FRAMÅT/VILKA
SAMARBETEN SÖKER NI FÖR ATT KUNNA
FÄRDIGSTÄLLA VERKET?
Vi vill ha kontakt med arrangörer från olika fält, dans,
musik, bild, teknik gärna i samverkan för att få feedback, kontaktytor, förslag och samarbeten kring var, hur
och när verket kan framföras. Vi behöver hjälp att hitta
dessa sammanhang. Hur når vi ut med idéerna och hur
ser fortsättningen ut?
Vi önskar få till stånd diskussioner och utbyten
kring frågor om makt och medinflytande.

VAR I PROCESSEN BEFINNER NI ER NU?
I november är vi i mitten av en process. Vi har
säkert funnit möjliga rörelsekomponenter, men vill
undersöka närmare vilka rum som går att använda för
olika ingångar i verket. Hur kan publiken ta del och
intervenera? Kan verket anta olika former beroende
på sammanhang och lokal? Föreställning, Konsert,
Installation osv.
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”Soundscape”ett arbete med
interaktivitet och ljud, en föreställning,
en performance, ett ljudverk med
dansare, en installation för publik.
Framtiden får utvisa vart det tar vägen.
Idén är att dansare med sina rörelser
i realtid skall kunna förändra en given
ljudbild. De bär sändare på kroppen, som
står i förbindelse med en dator som
genererar ljuden. De skall gå från att
vara koreografens uttolkare till att
själva blir medskapare på scenen och
delaktiga i den kreativa processen.
De skall bli i stånd att alstra rytmiska
sektioner med olika karaktär., som kan
styras och omformas i den synthesizer
som datorn erbjuder.
Vi vill vända på de traditionella rollerna
och låta dansarna styra sin omgivning
och få publiken att reagera på olika sätt.
Vi vill få till stånd en dialog där båda
parter deltar.
necia Gile.

OM E=MC2 DANSKONST / GUN LUND
Koreograf och dansare, skapar ofta utifrån egna inre
bilder, undersöker olika platser, våra sinnens sätt att
ta in omvärlden. Som en röd tråd i arbetet finns
önskan att ta fram varje dansares unika sätt att ta sig
an uppgifter och på det sättet skapa både mångfald
och enhet. Den rena rörelsen står i centrum med
dynamik och dramatik, det geometriska rummet, där
storheter som riktning, plan, yta, tyngd och metrik bär
fram olika händelsemoment. Form och innehåll blir ett,
oupplösligt förenat.

Koreografi Gun Lund
Dans Rebecca Evanne, Jonny Berg,
Hannah Karlsson, Åsa Thegerström
Ljudkonstnär Åke Parmerud
Målgrupp Från 16 år
Max publikantal För skolor 60 personer,
annars ingen begränsning
Längd Ca 40–50 min
Antal medverkande/turnerande 6
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk personal och teknisk utrustning, men även
andra publika platser, gallerier, skolor. Verket skall
kunna anpassas till olika miljöer och förutsättningar.
Spelyta + byggyta Ca 10 x 12 m
Takhöjdskrav Nej
Golvkrav Rent och halkfritt
Mörkläggning Ja

WORK-IN-PROGRESS
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Elkrav 32 A
Bygg/rivtid 2–4 tim (beror på om teknik finns i lokalen)
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Ja, vid behov
Pris 18 000 SEK, 2 fst samma dag och plats
22 000 SEK. Kostnader för resor, boende
och traktamente tillkommer.
Planerad premiär Vår 2023
Möjlig spelperiod Från höst 2023
Hemsida emc2dance.com
E-post gun@emc2dance.com
Tel 0731-405017
Samproducenter och/eller bidragsgivare Göteborg stad,
Dance Across Borders
DC medlem Danscentrum Väst

WORK-IN-PROGRESS

En själs berättelse
(Stockholm)
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”En själs berättelse eller ’Coronadansen’, som jag också kallar den, är
ett metaforisk danssolo/duett om mig
själv. Om min insida och utsida samt
de problem jag brottas med och den
glädje jag upplever i bland annat dansen
och allt runt omkring den, men också
i andra sammanhang. Känslorna, som
en efter en sakta blev till rörelser i
detta solo baseras mycket på hur jag
upplevde det första dryga halvåret när
Covid-19 kom till jorden och rev sönder
våra liv.” säger Karin Delén.

OM KARIN DELÉN
Att vända och vrida på verkligheten är intressant,
tycker danskonstnären Karin. En kropp, med spasticitet
och ofrivilliga rörelser, innebär en ständig anpassning
till nuet, vilket gör varje föreställning unik. Det händer
alltid något oväntat - precis som i livet. Då måste hon
vara kreativ i stunden. Med sina verk vill hon väcka
känslor hos publiken och att låta varje ögonblick vara
en egen skapelse.
VAR I PROCESSEN BEFINNER DU/NI ER NU?
Vi har en färdig koreografi som bygger på ett improvisatorisk score. Till den finns också ett musikstycke
som är 15 minuter, liksom scoret. Kvar är att göra klart
ljusmanus och hitta sätt att använda färger och skuggor
på bästa sätt. En workshop som bygger på föreställningen ska också tas fram. Den ska kunna hållas i
samband med föreställningen.

VILKA BEHOV HAR NI FRAMÅT/VILKA
SAMARBETEN SÖKER NI FÖR ATT KUNNA
FÄRDIGSTÄLLA VERKET?
En själs berättelse söker efter en samproducent,
som vill slutproducera verket. För det behöver vi 2–4
veckors residens i lokaler som uppfyller följande krav:
Etablerade scener med teknisk personal och teknisk
utrustning. Rummet måste kunna mörkläggas och ha
en vit fondvägg eller liknande. Viktigaste är färgen vit.
Scenen måste vara tillgänglig för en rullstol och det
måste finnas en handikapptoalett, helst i närheten av
utrymmet bakom scenen.
Under residensen behöver det utgå kollektivavtalad
lön till en ljusdesigner, en koreograf och en dansare.
Jag söker också samproducenter för att skapa ett nytt
inkluderande danskompani i Stockholm.

WORK-IN-PROGRESS

Konstnär, dansare, koreograf, upphovsperson
Karin Delén
Medkoreograf Paloma Madrid
Ljusdesign Evelina Dembacke
Ljuddesign Hara Alonso
Regi Karin Delén och Paloma Madrid
Foto och klipp Petra Koppla Dahlberg
Producent ShareMusic & Performing Arts
Målgrupp Från 15 år
Max publikantal Ca 300 personer. Den gör sig bättre
på mindre scener.
Längd Ca 15 min
Antal medverkande/turnerande 3 personer (koreograf,
ev. ljusdesigner och dansare) och personlig assistent
Förutsättningar för verket Etablerade scener med

teknisk personal och teknisk utrustning. Scenen måste
vara tillgänglig för en rullstol och ha nära anslutning till
en handikapptoalett, helst i utrymmet bakom scenen.
Spelyta + byggyta Minst 8 x 8 m
Takhöjdskrav Standard
Golvkrav Hårt golv, vid dansmatta bör den ej vara för
mjuk, det skapar problem med att köra rullstolen.
Mörkläggning Ja
Elkrav 16A (3-fas)
Bygg/rivtid 2–4 tim
Bärhjälp Ja
Medtager egen teknik Nej. Se teknisk rider.
Pris 5 000 SEK – 8 000 SEK (exklusive moms).
Rabatteras vid köp av flera föreställningar. Kostnader
för resor, boende och traktamente tillkommer.
Planerad premiär Ej klart
Möjlig spelperiod Höst 2023–2024
Trailer vimeo.com/638980689
Hemsida kulturformedling.se/konto/karind79hotmail-com
E-post karind79@hotmail.com
Tel 0707-294660
Samproducenter och/eller bidragsgivare Inga i nuläget.
Process pågår.
DC medlem Danscentrum Stockholm
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A heartbroken black girl

Koreografi Tarika Wahlberg
Musik, kostym, scenografi Ej klart
Målgrupp För vuxna, men barntillåten
Max publikantal 60 personer
Längd 60 min
Antal medverkande/turnerande 2–3
Förutsättningar för verket Etablerade scener med
teknisk personal och teknisk utrustning
Spelyta + byggyta 7 x 8 m
Takhöjdskrav 3 m
Golvkrav Svart dansmatta, eller dansvänligt
slipat trägolv
Mörkläggning Ja
Elkrav Inget utöver det etablerade scener kan erbjuda
Bygg/rivtid 5 tim
Bärhjälp Nej
Medtager egen teknik Nej
Pris Enligt överenskommelse. Kostnader för resor,
boende och traktamente tillkommer.
Planerad premiär 2023
Möjlig spelperiod 2023–2024
E-post tarika.wahlberg@gmail.com
Tel 0709-990467
Samproducenter och/eller bidragsgivare
Konstnärsnämnden, Kulturhuset Gula Villan i Järna
DC medlem Danscentrum Stockholm

OM TARIKA WAHLBERG
Tarika har en lång bakgrund inom den svenska scenkonstscenen. Hon har varit med och startat upp
danskollektiv som JUCK, ARKEOLOG 8 och ATATA.
Utbildad vid DoCH 2011, Åsa folkhögskola 2008.
Hon intresserar sig för skapandeprocesser där teman
och världar byggs upp under längre tid. Genom att vända
och vrida på självklarheter upptäcks alltid något nytt.
Nu dyker hon in i sitt egna verk där hon vill låta
emotionella landskap få ta plats i det koreografiska
materialet. Tarika välkomnar kroppen att ha sin egen
agens och låta den berätta sin historia.
VAR I PROCESSEN BEFINNER DU/NI ER NU?
Jag har haft ett residens på Gula villan i Järna där jag
har satt igång processen.
VILKA BEHOV HAR NI FRAMÅT/VILKA SAMARBETEN SÖKER NI FÖR ATT KUNNA FÄRDIGSTÄLLA VERKET?
Jag söker scen/samarbetspart för samproduktion där
till exempel stöd med finansiering och/eller tekniskt
residens skulle utgöra samarbetet och där premiären
av A heartbroken black girl kan förläggas. Konstnärssamarbeten så som scenograf, kostymör, musiker,
dramaturg är också av intresse.

WORK-IN-PROGRESS
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A heartbroken black girl kommer ta
avstamp i frågeställningar kring ämnet
KÄRLEK. Vad innebär det egentligen
att vara sin egen lyckas smed?
Tarika kommer, i verket A heartbroken black girl, genom kropp, text
och tal undersöka och dekonstruera
kärleken. Under skapandeperioden
kommer människor intervjuas om ämnet
kärlek. Texter om kärlek kommer att
granskas, allt från love quotes, till mer
kända dikter. Upptäckterna kommer att
studsas mot Tarikas egna erfarenheter,
där hon hoppas kunna göra intressanta
upptäckter som både kan bli personliga
och allmänmänskliga.

FOTO PAULINA THORÉN
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PROGRAM
10 NOVEMBER

11 NOVEMBER

UTBUDSDAGEN
Dansens Hus, Lilla scen

9:10–10:15
Dansens Hus, Lilla scen
SEMINARIUM I
Samproduction

11:30–12:00
Dansens Hus, Lilla scen
WORK-IN-PROGRESS III
E=mc2 Danskonst

10:30–12:00
ABF, Hedénsalen, vån 4
SEMINARIUM II
Dansens framtid i Sverige
Max 50 deltagare
Föranmälan krävs,
anmäl dig här

13:30–14:00
Dansens Hus, Lilla scen
WORK-IN-PROGRESS IIII
Dve

9:15
Mässtorget öppnar,
foajén Dansens Hus
10:00–11:15
SHOWCASE I
11:35–12:20
SHOWCASE II
LUNCH
13:15–14:15
SHOWCASE III
14:30–16:30
SHOWCASE IIII

14:00–14:45
Dansklotet, Mellanstudion
SEMINARIUM III
10:30–11:00
Statistikverktyg för
och 13.00–13.30
fria danssektorn
Dansklotet, Mellanstudion Max 28 deltagare
WORK-IN-PROGRESS I Föranmälan krävs,
Tarika Wahlberg
anmäl dig här
Max 30 deltagare/visning
Föranmälan krävs:
15:00–15:30
Visning kl 10:30
Dansens Hus, Lilla scen
Visning kl 13:00
WORK-IN-PROGRESS IIIII
Karin Delén
10:30–11:00
och 14.15–14.45
15:00–16:30
Dansklotet, Stora studion
Dansklotet, Mellanstudion
WORK-IN-PROGRESS II SEMINARIUM IIII
Vardagsrasism, svenskhet
Bobbi Lo Produktion
Max 25 deltagare/visning och jämlikhet
Föranmälan krävs:
Max 30 deltagare
Visning kl 10:30
Föranmälan krävs,
anmäl dig här
Visning kl 14:15

Dansens hus, Lilla scen • Barnhusgatan 12-14 • (T) T-centralen eller Hötorget
Dansklotet Dansens hus • Wallingatan 19 • (T) T-centralen eller Hötorget
ABF • Sveavägen 41 • (T) Rådmansgatan

