
TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

huset GranNabo
En svensk/norsk dansföreställning om vem som får vara med och 
inte. Från år 5. 

I ett hus där grannar varit nabor  ändras begreppen över tid. Det som 
är så likt, är samtidigt så olikt. Frågan är om skillnaderna är större 
än likheterna? Och har det någon betydelse, när man väljer vilka 
som får vara med och inte? Och hur behandlar vi dem som inte får 
vara med? I gränslandet mellan Sverige och Norge tar Regionteater 
Väst sitt avstamp i den nya samproduktionen, huset GranNabo, 
tillsammans med Teater Innlandet och Panta Rei Danseteater med tre 
koreografer och två akter.

Romantik från 50-talet möter vår nutid i detta tittskåpsliknande 
hus.  Allt till nyskrivna kompositioner. I samarbetet med Teater 
Innlandet  utforskar koreograferna Anne Ekenes och Pia Holden 
hemmets gränser medans Regionteater Västs koreograf Camilla Ekelöf 
lyfter blicken utåt och genom människorna undersöker relationerna, 
gränsdragningarna mellan Sverige och Norge. Relationer och gränser 
som ändras över tid. huset GranNabo kan ses som en gränskontroll 
som undersöker var och hur gränserna sätts och hur de som blir 
utestängda, avvisade behandlas.

TEATER INNLANDET är regionen Opplands motsvarighet till en region/
länsteater som bedriver professionell scenkonst av hög kvalitet 
med utgångspunkt från Hamar, Norge. I egen regi eller genom 
samarbeten som detta med Regionteater Väst och koreograferna 
Anne Ekenes och Pia Holden som dagligdags utgör kärnan i det 
norska danskompaniet Panta Rei. 

PANTA REI, där Anne Ekenes och Pia Holden kommer från, är ett 
av Norges största danskompanier för barn och unga, om man ser 
publikmässigt. Det Oslobaserade kompaniet är även ett av Norges 
ledande, när det gäller undervisning i kreativ dans för barn och 
unga.

  

 

FÖRESTÄLLNING huset GranNabo

KOREOGRAFI Camilla Ekelöf, Anne Ekenes & Pia Holden

SCENOGRAFI & KOSTYM Tomas Sjöstedt

MUSIK Tomas Elfstadius & Nathaniel Reed

MÅLGRUPP Från år 5 (från 11 år)

SPELPERIOD Vår 2014

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 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

KOSTNAD 6000 kr + 25 % moms på faktura per 
föreställning, inom Västra Götaland. 4500 kr för 
föreställning nr 2 samma dag, i samma lokal. I priset 
ingår hotell, traktamente och resa. Vi bokar hotell. 

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandeldning 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


