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SPELPERIOD
sept-okt 2018 och jan-april 2019
LÄNGD
ca 45 minuter
PUBLIK
100 personer

KOMPOSITÖR
Tomas Elfstadius
DANSARE
Anna Johansson,
Rebecca Yates och
DANSARE/
SKÅDESPELARE
Georgios Giokotos.

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län
8.500 kr föreställning 1
7.300 kr föreställning 2 samma dag
14.500 / 13.300 kr med efterarbete**

Typiskt Typisk - vem är normal?

Ej övernattning utanför regionen
12.000 kr föreställning 1
9.800 kr föreställning 2 samma dag
25.800 / 22.000 kr med efterarbete**

er med på en resa kring hur det kan vara att vara typisk. Men hur vet de hur

Med övernattning utanför regionen
15.000 kr föreställning 1
12.800 kr föreställning 2 samma dag
26.000 / 23.800 kr med efterarbete**
*moms tillkommer
FRI GOLVYTA
9 x 13 m

Ni möter tre personer ute på en expedition. Anna, Georgios och Rebecca tar
en sådan är?
Med dans och ord undersöker vi tillsammans vad är det att vara normal.
Vem är det som bestämmer när en är det? Finns det ett eller flera sätt att
vara normal på? Ibland vill vi inte hamna utanför. Men vi gör det ändå.
Vi formar oss efter andra för att ingå i en grupp fast vi helst vill hoppa runt,
dansa och tjoa. Att sticka ut kan vara jobbigt. En önskan om att vara typiskt
typisk som de andra är märkbar. Om en skrattar för högt, viftar med händer-

FRI TAKHÖJD
4m

na, har svårt att sitta stilla eller sitter tyst och vill vara ensam är det att vara

EL
16 ampere europakoppling

Önskan om att bara få lov att vara är stark.

MÖRKLÄGGNING
Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP
Två vuxna (varav en med god
kännedom om lokalen och
lokalens el) hela byggtiden,
ca 2,0 tim från byggstart och
hela rivtiden ca 1,5 tim
TILLGÅNG TILL LOKALEN
OCH BYGGSTART
3 tim före föreställning

onormal eller normal?
Att får vara den man är - och att det är helt ok!
Typiskt Typisk är en färgstark dansföreställning som leker med vår
förståelse av vad som är normalt och inte och som hyllar våra olikheter.

FÖRESTÄLLNING MED EFTERARBETE
80 minuters efterarbete med danspedagog för 4 grupper/klasser.
Det är önskvärt att efterarbetet sker klassvis. Vid fler klasser än 4 tillkommer
en kostnad på 1.500 kr per klass inom regionen och 2.500 kr per klass utanför regionen. Ett pedagogiskt material med tips på för- och efterarbete ingår
också. TIPS! Ni kan använda Skapande skola-pengar.

Med reservation för ev. ändringar!
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