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INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02 
E-POST david.schagerstrom@regionteatern.se

SPELPERIOD Våren 2024 
LÄNGD ca 40 minuter föreställning + pedagogiskt 
efterarbete
PUBLIK Max 35 barn
Stolar från klassrummet används som publikplatser

PRIS INKL ALLT* 
Blekinge och Kronobergs län 
4500 kr föreställning 1 inklusive efterarbete
2500 kr föreställning 2 samma dag
*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 4x4 m, exklusive publikplats
FRI TAKHÖJD 2,3 m
EL Vanliga eluttag
MÖRKLÄGGNING Önskvärt

BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, (var av 
en med god kännedom om lokalen) ca 60 min från 
byggstart och hela rivtiden, ca 30 min

TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
1,5 timmar före föreställning.  Klassrummet behöver
en mindre ommöblering inför föreställningen 1 timme 
innan. Denna görs av läraren/ansvarig i samråd med de 
medverkande i föreställningen.

Med reservation för ev. ändringar!
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FlowKLASSRUMSFÖRESTÄLLNING, 
BIBLIOTEK, AULA, MUSIKSAL

DANSFÖRESTÄLLNING FÖR BARN ÅK 4-6

Aldrig känner man sig så levande som när man skapar! Var med 
när grymma scenkonstnärer förvandlar klassrummet till en kre-
ativ jamsession – med klassiska toner, rim och beats. Och era 
engagerade kids i mixen.

Har du någon gång själv varit ”i det”? Känt flow? Om inte är det 
hög tid! Vi vill definitivt ha med ditt gäng på grejen.

Med turnéprojektet FLOW skapas en unik upplevelse i stunden, 
genom deltagarnas interaktion. Våra artister inleder med en 
streetdansföreställning på 20 minuter, som sätter tonen. Sedan 
är det elevernas tur att bidra. Inga förkunskaper krävs. Frågan 
är bara: Antar publiken utmaningen?

”Jag vill lyfta fram streetdance/rap eftersom det är en samtida 
konstform. Du behöver inte ha gått någon utbildning för att rap-
pa, de flesta i genren är autodidakter! Det är inspirerande på så 
många sätt.” 

- Camilla Ekelöf, koreograf och konstnärlig chef Unga Spira

IDÉ, KOREOGRAFI CAMILLA EKELÖF, UNGA SPIRA
MEDVERKANDE 2 DANSARE
PEDAGOG KAROLINE SJÖSTRÖM

PEDAGOGIK OCH HANDLEDNING
I priset ingår:

•Föreställning

•Workshop

•Pedagogiskt efterarbete med danspedagog

ÅK 4-6




