T R I P P E L är en föreställning uppdelad i tre delar skapade av dansarna själva och består av kortföreställningarna
Kurvatur, Solo och Trio.
I Kurvatur utmanar två dansare balanspunkten sinsemellan. Kurvor, linjer, bågar, avstånd och möten, allt finns i en
slingrande asymmetrisk duett med Emilia Wärff och Malin
Rönnerman. Danskompaniet Spinn fortsätter att utveckla
den integrerade dansen och sätta rörelse och kropp i fokus
i ett nytt verk för nya platser.
I Solo leker Spinns dansare Aloun Marchal med rullstolen
och med våra föreställningar om vad den är och hur den
används.
I Trio går dansarna in i ett spel där de kontinuerligt återuppfinner sina identiteter i relation till varandra. En rik
scenvokabulär av dans, situationer, småprat, händelser och
drömmar skapas av ifrågasättandet av vad det innebär att
vara nära någon. Nuet är en skapelse av samarbetet och
de oändliga variationerna av alla möten som uppstår.
Trippel hade premiär på
Regionteater Väst i Borås i april 2015
och har även spelats i Lidköping och
i Ljusdal.
Koreografi Aloun Marchal,

Emilia Wärff, Malin Rönnerman
och Gilda Stillbäck

Dansare Aloun Marchal, Emilia Wärff

Malin Rönnerman och Gilda Stillbäck
Musik Anders Rimpi

Ljus Johan Rödström & Johann Nordqvist
Kostym Danskompaniet Spinn

Danskompaniet Spinn har stöd av:

Kontakt:

Veera Suvalo Grimberg
Konstnärlig ledare

+46 706 – 483 313
veera@danskompanietspinn.se

Läs mer!

www.danskompanietspinn.se

TRIPP E L
Styckets längd: Kurvatur 15 min, Solo 10 min, Trio 25 min
Antal medverkande: 4 dansare, 1 ljustekniker samt 1 turnéledare
Målgrupp: från 11 år
Maxpubik: upp till arrangör
Typ av scen: salong, blackbox
Scendjup: 8 m
Scenbredd: 8 m
Takhöjd: 4 m
Mörkläggning: Helt mörkt
Ljud: använder befintligt
Ljus: använder befintligt
El: 3 fas / 16 A
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
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: 22.000 kr + moms
Workshop: gärna i samband med föreställning, hör av er! så kan paketpriser diskuteras
Resa: faktiska resekostnader tillkommer
Traktamente: vid övernattning: 6 x 230 kr/natt
Övernattning: för 6 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

