
TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

KRYP
Ett blåsbusigt 14-mannaband tillsammans med 
sex ”insektsfulla” dansare!

Starkt/svagt, stort/smått, snyggt/fult, brett/smalt 
Att titta på, lyssna på, skratta åt, undra över...

RTV Dans fortsätter med lyckade samarbeten, denna 
gång med Vara Konserthus och Bohuslän Big Band. Med 7 
dansare och 14 musiker på scen välkomnar vi publiken till 
insekternas fascinerande värld. Vi utforskar insekters anatomi 
och rörelser. Tuff fysik alterneras med mjuka rörelser och 
medryckande musik. Ibland glimtar humorn fram, som alltid i 
Camilla Ekelöfs dansföreställningar.

Genom att utforska krypens anatomi kommer rörelsen, vad är 
vad? Har du stött på en Stelbopfoting nån gång? Vilka odds 
har Trombonstekeln mot alla de där små...? Är det någon som 
sover och drömmer inuti puppan? Ben kan vara armar och 
tvärt om. Ögon finns det många av och mellankroppen kan 
vara rörlig eller stel. Ett tjockt skal kan täcka en hel rygg, 
sköra vingar kan ge hjälp till att flyga eller hoppa, 
mångfalden är oändlig. 

P.S Ett förhandstips! Vi har inspirerats av boken Kryp, med 
foto av John Hallmén och text av Lars-Åke Janzon.

 

FÖRESTÄLLNING Kryp

KOREOGRAFI Camilla Ekelöf

SCENOGRAFI & KOSTYM Tomas Sjöstedt

MUSIK Malin Hülphers

MÅLGRUPP År 3-5 (9-11 år)

SPELPERIOD Vår 2014 v.16-20

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 300 personer

LOKALKRAV Scen/salong

Golvyta/scen, bredd: 11 m  

Golvyta/scen, djup: 9 m 

Takhöjd: 5 m

Sviktande golv (ej betong). 

Logeplatser med duschar.

Vi behöver även extra uppvärmningsrum, då 
både musiker och dansare behöver värma upp 
innan föreställning.

EL 63 A, Europahandske

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget.

BYGGTID & RIVTID  5 tim  / 2,5 tim

Om vi behöver lägga dansgolv tillkommer 2 tim.

BYGG & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 14 musiker, 6 dansare, 2 tekniker

KOSTNAD 9000 kr + 25% moms på faktura per förest. 
inom Västra Götaland. 6000 kr för föreställning 
nr 2 samma dag, samma lokal. I priset ingår allt 
(hotell, traktamente och resa), vi bokar hotell. 

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

INFORMATION & BOKNING

Cathrine Ericson, 033-120 348

cathrine.ericson@regionteatervast.se

Foto: Håkan Larsson

”lyckades fånga den unga 
publikens intresse”, 

”dansmässigt fantasieggande 
och humoristisk” 

Borås Tidning

RTV DANS 
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