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TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm VUXNa

OM DRÖMMAR
En kontrasternas dansföreställning

Av Camilla Ekelöf och Peter Lagergren. Ett samarbete mellan 
Regionteater Väst och Gottsunda Dans och Teater.

Man drömmer på natten och på dagen. Det kan vara läskigt, vackert, 
utomjordiskt, knasigt, overkligt och verkligt. Man vaknar och frågar 
sig; har det hänt eller är det bara i drömmen det händer? Är det 
något som har hänt på dagen som gör att man drömmer på natten? 
Kanske har man hört en läskig historia eller sett en film, varit på 
landet eller badat i havet.

Drömmar är väldigt personliga och speglar starkt de liv vi lever. Vissa 
kulturer tillskriver drömmarna en stor och viktig plats i livet.
Dröm fritt! Vad vill jag bli när jag blir stor, vart vill jag bo, hur lever 
jag och mår jag, vilka finns i min närhet? Finns det någon framtid?
Drömmarna kan ge kraft och vägledning.

Vad drömmer du om?
 
Under föreställningen kan du dela med dig av din dröm så dansar vi 
den för dig och tillsammans!
 
Peter Lagergren använder rytmer, kroppen som slagverk, snabba 
fötter och stepp. Camilla Ekelöf står för flödande, mjuka, långsamma 
rörelser, linjer och riktningar. Två koreografer som möts i samma 
föreställning genom kontrasternas rörelsespråk.

FÖRESTÄLLNING OM DRÖMMAR

KOREOGRAF Camilla Ekelöf och Peter Lagergren

MÅLGRUPP årskurs 3-5

NYPREMIÄR 23 januari 2013

SPELPERIOD vår 2013

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min inkl. 
skaparverkstad

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 70

LOKALKRAV

Golvyta 10 x 7 m, höjd 4 m. Sviktande golv. 
Spelytan inrymmer publikplatser som vi har med 
oss.

EL 16 A. Europahandske

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD  Vi tar med eget ljus. Vi använder ert 
ljudsystem om möjligt, om inte så tar vi med eget.

BÄR- OCH BYGGHJÄLP Ja

BYGG- OCH RIVTID 4 tim / 1,5  tim

MEDVERKANDE 5 dansare, 2 tekniker

KOSTNAD 3000 kr + 25% moms på faktura per 
förest.  inom Västra Götaland.  I priset ingår allt 
(hotell, traktamente och resa), vi bokar hotell. 

ÖVRIGT Vi har lärarhandledning och 
marknadsföringsmaterial i anslutning till 
föreställningen. För särskilda önskemål,     
kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING

Cathrine Ericson, 033-120 348

cathrine.ericson@regionteatervast.se

RTV DANS 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
Tel 033 - 29 07 90
Fax 033 - 29 07 99

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


