
TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

På gränsen
En dansföreställning om det som händer just nu!
 
De politiska strömningarna världen över påverkar oss där 
svenskhet används som politiskt argument för vem som har rätt 
att bo, leva, vistas och arbeta i vårt land. 
 
Temat är gränsen och inspiration har hämtats från alla världens 
gränser. Vem får komma in och varför? Hur kommer man in?  
Blir det bättre när man väl är inne?  
 
med hjälp av identitetshandlingar berättar vi vem vi är, men 
utan dessa, vem är man då? att hamna i ett utanförskap det 
kan vi alla och att sakna tillhörighet kan vara svårt att förstå, 
för de som är inne.
 
i föreställningen undersöks relationer och gränsdragningar 
genom människorna i rörelse. relationer och gränser som 
ändras över tid. i På gränsen utforskar vi var, hur gränser 
sätts och hur man behandlar de som blir utestängda och 
avvisade. musiken och rummet försätter oss i olika stämningar 
som tillsammans med rörelserna möjliggör upplevelser för fri 
tolkning. 
 
På gränsen är en bearbetning och fristående del av produktionen huset 

GranNabo. föreställningen baseras på andra stycket.  

huset GranNabo var ett samarbete mellan regionteater Väst - rTV Dans,  

Panta rei Danseteater och Teater innlandet. 

fÖreSTÄllNiNG På gränsen

KOreOGrafi Camilla ekelöf

SCeNOGrafi & KOSTYm Tomas Sjöstedt

mUSiK Tomas elfstadius

mÅlGrUPP från år 7 (från 13 år)

SPelPeriOD Höst 2014

fÖreSTÄllNiNGeNS lÄNGD Ca 35 min

aNTal fST Per DaG 2 st i samma lokal

maXPUBliK 150 personer

lOKalKraV

Golvyta/scen, bredd: 9 m  

Golvyta/scen, djup: 8 m 

Takhöjd: 5,5 m

Sviktande golv, ej betong. 

logeplatser med dusch.

el 63 a alt. 2 x 32 a

mÖrKlÄGGNiNG ja, nödvändig

ljUS/ljUD  Vi tar med eget

BYGGTiD & riVTiD  4 tim  / 2 tim

Om vi behöver lägga dansgolv, tillkommer 2 tim.

BYGG, riV & BÄrHjÄlP 2 personer

meDVerKaNDe 5 dansare, 2 tekniker, 1 repetitör

KOSTNaD 6500 kr + 25 % moms på faktura per 
föreställning, inom Västra Götaland.  
9000 kr per två föreställningar, samma dag, i samma 
lokal. i priset ingår hotell, traktamente och resa.  
Vi bokar hotell. 

ÖVriGT Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning 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 020-50 40 75
fax: 033-29 07 99
info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


