GÅR D AV TRÄD handlar om att leva tillsammans
och att åldras tillsammans. Om att närma sig en annan
människa och att dela sin ensamhet. Att leva utan att

döma och att lära sig att acceptera både varandra och sig
själva. Men hur gör man det?

Med bitterljuv humor och en blandning av fysisk teater

och dans tar finska koreografen Tanja Eloranta sig an
åldrandet och ålderdomen.

Koreografi Tanja Eloranta
Dansare Soledad Howe, Hannah Karlsson,

Adam Henriksson, Emilia Wärff

och Celia Berndtzen / Siri Lundh
Musik José A. Luque-Osuna
Röst Marianne Holmboe
Ljus Ainu Palmu

Scenografi Berith Stennabb
Teknik Johann Nordqvist

Produktionen genomförs med stöd av:

Danskompaniet Spinn har stöd av:

”Gård av träd bärs av de små, men precisa rörelsernas
eftertryck. De ger en känsla av mättat liv. […] Än en
gång vidgar Spinn synen på kroppens förmåga och konstnärliga uttryck.”
– Lis Hellström Sveningsson, GP 2017-02-15

Kontakt:

Veera Suvalo Grimberg
Konstnärlig ledare

+46 706 – 483 313
veera@danskompanietspinn.se

Läs mer!

www.danskompanietspinn.se

GÅ RD AV T RÄ D
Styckets längd: ca 55 minuter
Antal medverkande: 5 dansare, 1 ljustekniker samt turnéledare
Målgrupp: vuxen
Maxpubik: upp till arrangör
Typ av scen: salong, blackbox
Scendjup: 7 m
Scenbredd: 8 m
Takhöjd: 4 m
Tak: scenografi behöver fästpunkt i tak, 10 kg
Mörkläggning: helt mörkt
Bygg/rivtid scen: 6 tim / 2 tim
Bärhjälp: ja tack, 1 person
Scen: tillgänglig för rullstol
Loge/Toalett: tillgänglig för rullstol
Golv: golv med svikt, ej betong
El: 1 x 16 A + 1 x 16 A eller 1x 32 A
Andra lokalkrav: person med god lokal- och teknikkännedom,
ska finnas på plats vid upprigg
Övrig teknisk information: kontakta Veera Suvalo Grimberg
veera@danskompanietspinn.se, tel: +46 706-483 313
Pris: 20 000 kr + moms, 1:a föreställningen
10 000 kr + moms för 2:a föreställningen, samma dag samma plats
Workshop: gärna i samband med föreställning, hör av er! så kan paketpriser diskuteras
Resa: faktiska resekostnader tillkommer
Traktamente: vid övernattning: 7 x 220 kr/natt
Övernattning: för 7 personer vid behov, enkelrum/ hotellstandard varav ett rum
tillgängligt för rullstol
Kompaniets hemort: Göteborg

DANSKOMPANIET SPINN är ett professionellt danskompani med bas i Göteborg. Vi brinner

för danskonsten och för att utmana stereotyper kring vad dans är och kan vara. Det handlar om
människor med olika funktionsvariationer och nya sätt att skapa och presentera danskonst. I vår
värld är alla välkomna. Det handlar inte om hur många piruetter du kan göra, utan vad du vill säga
med den piruett du gör. Läs mer! www.danskompanietspinn.se

