SKIRTPOWER
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig
symbol för samhällets syn på våra kroppar.
Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för
sexualitet. Om att kjolen genom historien varit
ett plagg som kommunicerat maskulinitet och
makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt
kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna
kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.
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SKIRTP OW E R
Styckets längd: 55 minuter
Antal medverkande: 3 dansare, 1 musiker, 1 ljustekniker
samt 1 turnéledare
Målgrupp: från 13 år
Maxpubik: 150 personer vid skolföreställningar, om lokalen kan ta en
större publik så kan vi diskutera möjligheten att ta in fler antal personer
Typ av scen: salong, blackbox
Scendjup: 8 m
Scenbredd: 10 m
Takhöjd: 4 m
Mörkläggning: helt mörkt
Ljud: se teknisk rider
Ljus: tar med eget, se light plot för mer info. Stroboskop förekommer i
föreställningen, vänligen informera publiken på förhand.
El: 3 fas16 A
Bygg/rivtid: 4 tim / 2 tim
Bärhjälp: ja tack, 2 personer vid in- och utlastning
Scen: tillgänglig för rullstol
Loge/Toalett: tillgänglig för rullstol. Tillgång till loge 3 tim innan föreställning
Golv: golv med svikt, ej betong
Andra lokalkrav: se teknisk rider. 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: 25.000 kr + moms, 1:a föreställningen
12.500 kr + moms för 2:a föreställningen, samma dag och plats
Workshop: gärna i samband med föreställning, hör av er så kan paketpriser
diskuteras
Resa: faktiska resekostnader tillkommer
Traktamente: vid övernattning 6 x 240 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

