
Danskompaniet Spinn har stöd av: 

KRYPTISK SPORTGYMNASTIK 

Håglös sportgymnastik. Ful sportgymnastik. 

Ansiktsgymnastik. Måste en verkligen känna 

sig skitpepp över färgglada band och synkro-

nisrade rörelser? Vad händer egentligen om en 

helt enkelt bara gör vad en har lust med? 

I duetten Kryptisk sportgymnastik utmanar och 

undersöker dansarna den klassiska gymnastik-

ens stereotypa idéer. Med lika delar rivalitet 

och vänskap tar dansarna sig an traditionella 

gymnastikredskap som band, rep och bollar. 

Duetten blandar dans och fysisk teater och 

hade urpremiär hösten 2017 i Halmstad. 

Koreografi Ida Görsch
Dansare Soledad Howe
och Emilia Wärff  
Musik Anders Rimpi
Scenografi Dan Borg
Ljus Johann Nordqvist
Kostym Danskompaniet Spinn

Kontakt: 

Veera Suvalo Grimberg
Konstnärlig ledare

+46 706 – 483 313

veera@danskompanietspinn.se

Läs mer! 
www.danskompanietspinn.se

Produktionen genomförs med stöd av:  



KRYPTISK SPORTGYMNASTIK
Styckets längd: 20 minuter
Antal medverkande: 2 dansare, 1 ljustekniker samt 1 turnéledare
Målgrupp: mellanstadiet & vuxna
Maxpubik: föreställningar för mellanstadiet - 100 personer,
föreställningar för vuxna - upp till arrangör och lokal
Typ av scen: salong, blackbox, konferensrum, gympasal
Scendjup: 5 m
Scenbredd: 7 m
Takhöjd: 3,5 m
Mörkläggning: helt mörkt (finns en version som ej kräver mörkläggning)
Ljud: använder befintligt
Ljus: vi tar med eget
El: 3 fas 16 A
Bygg/rivtid scen: 3-4 tim /2 tim
Bärhjälp: ja tack, 1 person
Scen: tillgänglig för rullstol
Loge/Toalett: tillgänglig för rullstol 
Golv: golv med svikt, ej betong

Andra lokalkrav: scenografin består av tunna skivor som ställs upp/hängs upp 
längst bak på scenen/rummet. 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: 12 000 kr + moms, 1:a föreställningen
6 000 kr + moms för 2:a föreställningen, samma dag & plats
Paketpris : 1 föreställning och 1 samtal ingår, totalt 45 min, 15 000 kr + moms
Resa: faktiska resekostnader tillkommer
Traktamente: vid övernattning: 4 x 220 kr/natt
Övernattning: för 4 personer vid behov, enkelrum/ hotellstandard varav ett 
tillgängligt rum 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


