
Du är välkommen. In i en nästan privat värld 

som vi delar tillsammans. Där kärleken mellan 

två människor berättar en historia om rivalitet, 

ömhet, gemenskap och sensualitet. Och om en 

osynlig gräns mellan att tycka om och att åtrå.

Spinns nya duett Hannah Felicia handlar om sys-

terskap och om relationen mellan två människor. 

Eller kanske är det egentligen bara två sidor av 

samma person vi ser? Som längtar efter att bli 

sedd, accepterad och älskad.

Danskompaniet Spinn har stöd av: 

Kontakt: 

Veera Suvalo Grimberg
Konstnärlig ledare

+46 (0) 706 48 33 13

veera@danskompanietspinn.se

Läs mer! 
www.danskompanietspinn.se
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HANNAH FELICIA

Styckets längd: 35 minuter
Antal medverkande: 2 dansare, 1 tekniker, samt 1 turnéledare
Målgrupp: från 12 år
Maxpublik: 50 personer (publiken placeras i en cirkel runt dansmattan)
Typ av scen:  blackbox eller annat rum. Fungerar även utomhus på 
plant underlag.
Scendjup: 7,5 m (11,5 m föreställningsyta ink. publikplatser)
Scenbredd: 7,5 m (18 m föreställningsyta ink. publikplatser) 
Takhöjd: 5,5 m
Mörkläggning: Ja
Ljud: arrangören står för ljud, se ritning (vi använder fyra högtalare som placeras runt spelytan).
En mick eller mygga behövs för en kort presentation av föreställningen. Presentationen sker i 
entrén/foajén eller annat separat rum innan föreställningen börjar. 
Ljus: arrangören står för ljus, se ritning
El: 32A
Bygg/rivtid: 3 tim /  1 tim
Bärhjälp: nej
Scen: tillgänglig för rullstol
Loge/Toalett: tillgänglig för rullstol. Tillgång till loge 2 timmar innan föreställning
Golv: plant golv

Andra lokalkrav: person med god lokal- och teknikkännedom ska finnas på 
plats vid upprigg. 
Övrig teknisk information: kontakta Veera Suvalo Grimberg, 
tel: +46 (0) 706 48 33 13, mail: veera@danskompanietspinn.se

Pris: 16 000 kr + moms, 1:a föreställningen
8 000 kr + moms för 2:a föreställningen, samma dag och plats
Resa: faktiska resekostnader tillkommer
Traktamente: vid övernattning 4 x 240 kr/natt
Övernattning: för 4 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


