FÖR HÖGSTADIET
MELLANSTORA SCENER
KOREOGRAFI HELENA FRANZÉN
KONCEPT HÅKAN JELK & HELENA FRANZÉN
MUSIK STEFAN JOHANSSON
SCENBILD HÅKAN JELK
DANSARE 4 DANSARE
PEDAGOG TOVE ANDERGREN

AV
HELENA
FRANZÉN

Jag ser dig
OM IDENTITET
Dansföreställningen ”Jag ser dig” handlar om identitet. Min
identitet. Din identitet. Vår identitet. Deras identitet.

Vi tar ett steg till och undersöker vad som gör oss till ett Vi
och vad som skiljer Oss från ett Dem?

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.

I föreställningen Jag ser dig får du genom dans följa med
oss på en resa där vi undersöker hur jag blir till i relation till
den andre. Dansarna möter sig själva genom varandra och
sin publik.

Platsen är en Catwalk, en plats att betrakta och att bli betraktad. En plats där vi kan skapa vår identitet. Visa sig och
att bli sedd.
Vem ser du när du ser mig?
Vem ser jag när jag ser dig?

Pedagogik (tillval) och handledning

INFORMATION/KONTAKT

Till föreställningen ingår ett pedagogiskt förarbete.
Detta bokas separat. Ej i anslutning till föreställningen.

DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
MAIL: david.schagerstrom@regionteatern.se

PRIS INKL ALLT* Blekinge och Kronobergs län
4600 kr inkl pedagogiskt arbete

SPELPERIOD Hösten 2022. v.40-42.
LÄNGD Föreställning 40 min.
Pedagogiskt förarbete 60 min
PUBLIK 60 personer

*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 9 x 13 m
FRI TAKHÖJD 4 m
EL 1 st 16A 3-fas uttag och 1 säkrat 10 A jordat uttag
MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, över 18
år och som har god kännedom om lokalen, ca 2 timmar
från byggstart och hela rivtiden, ca 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
3,5 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista
föreställning.
Med reservation för ev. ändringar!
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