Halsbrytande energi. Kraftfullt. Närgånget.

Hi-Hat Xpres rör sig genom tider, rytmer och rörelser för att spegla instrumentet Hi-Hat.
En dans- och musikföreställning som rymmer sagoinspirerade skuggspel, hisnande kast och mäktig rock-n-roll!
Share Music Sweden, slagverksensemblen Kroumata och danskompaniet Spinn har tillsammans med tonsättaren
Nigel Osborne och koreografen Veera Suvalo Grimberg format verket, med viljan att skapa scenkonst på ett nytt sätt,
där alla tillför. Resultatet är starkt präglat av denna unika kombination dansare och musiker.
Sedan premiären i november 2012 i Jönköping, har Hi-Hat Xpres
spelats i Örnsköldsvik, Luleå och Piteå. Föreställningen ska turnéra
runt om i Sverige under 2013 och visas både för en offentlig publik
och som skolföreställning (riktad till högstadium, gymnasieskolor, och
särgymnasium). I samband med turnén genomförs workshops i dans
och slagverk, föreläsningar, inspirationsmöten med de medverkanden
och minikurs.
Hi-Hat Xpres kan följas via www.hihat.se och i en serie kortfilmer på
websajten och på YouTube; Inside Hi-Hat Xpres.

”Vägrar ta genvägar när man ska beskriva ljudets
inverkan på människans djup”
Jönköpings-Posten, 19/11 2012

”...plötsligt blir det så tydligt vilken kreativitet och nyskapande nya
konstellationer kan skapa, för i mötet mellan dansare med och utan
funktionshinder skapas ett helt nytt rörelsemönster.”
Norrbottens-Kuriren, 24/1 2013

NIGEL OSBORNE

Nigel Osborne är en brittisk tonsättare och kompositör. Han är professor i musik vid University of Edinburgh.
Hans verk har spelats under flertalet stora internationella festivaler och framförts av ledande orkestrar och
ensembler runt om i världen. Han har i stor utsträckning komponerat operor och musikteater. Osborne är en
pionjär i användandet av musik i terapi och rehabilitering för barn som är offer för konflikter.

VEERA SUVALO GRIMBERG

Koreografen och dansaren Veera Suvalo Grimberg är initiativtagare och konstnärlig ledare för Spinn. Hon tilldelades Svenska Teaterkritikernas danspris för 2012 för hennes arbete med att spränga danskonstens gränser för såväl
uttryck och utövare som publik.

SHARE MUSIC SWEDEN

Share Music Sweden är en kulturorganisation, som arbetar med föreställningar och kortkurser i musik, dans, teater
och konst. Share Music’s vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där
olikheter ses som värdefulla. Share Music ger också föreläsningar och driver internationella projekt.

KROUMATA
Kroumata är en slagverkskvartett som anses vara en av världens främsta slagverksensembler och har sedan starten
1978 turnerat världen runt. De har framträtt i nära 40 länder och uruppfört över 200 verk.
Kroumata präglas av outtröttlig energi, intresse och nyfikenhet på nyskriven musik och en glödande passion
för all sorts slagverksmusik.

SPINN

Danskompaniet Spinn är Sveriges första professionella kompani för dansare med och utan funktionsnedsättningar,
som bildades 2010. Spinn har sin bas i Göteborg och har dansare från Sverige, Frankrike och England. Spinn vill
vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar de gamla stereotyperna.
Hi-Hat Xpres är producerad av Share Music Sweden med
stöd från Svenska PostkodLotteriet.
Turnén produceras i samarbete med Riksteatern.

