
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

superhjältar &
förbjuden frukt
rtv dans i samarbete med två internationella koreografer

Två för varandra okända koreografer möts genom en ensemble för 
första gången i ett gemensamt scenrum. Under föreställningen 
möter publiken två akter med vitt skilda uttryck. Den ena akten 
snabb, ruff – den andra linjär och flytande. Den gemensamma 
nämnaren är Regionteater Västs sex dansare, i ett scenrum som 
förenar. 

Max Stone, koreograf (New York)
SUPERHJÄLTAR - eller fyra aspekter av hjältemod 

Finns det hjältar? Och vad utmärker i så fall en hjälte? Hur känner 
du själv igen en hjälte? Genom att förstärka karaktärsdragen i form 
av en klassisk Superhjälte kan vi lättare få syn på kvalitéerna som 
kännetecknar sant hjältemod. Det kan handla om egenskaper som 
bedrifter, osjälviskhet, ödmjukhet eller mod. 

Nelson Rodriguez-Smith, koreograf (Danmark/Colombia)
FÖRBJUDEN FRUKT - ett förbjudet nöje, något omoralisk eller något 
njutningsfullt?

Varför är vi är så attraherade av det okända? Varför vill vi alltid ha 
det vi inte kan få? Vad händer när vi gör det förbjudna, dvs äter den 
förbjudna frukten? Vi gör en djupdykning i en parallell fantasivärld - 
en flykt från verkligheten. En värld besatt av frestelser. En lust som 
frestar alla. Lockar alla att röra, att drömma, att vilja veta mer. Om 
lockelsen verkligen existerar, hur kommer vi kunna stå emot? 
Vad händer om vi inte gör det? Hur slutar det?

”Jag hade älskat att vara lärare och 
utmana både mig själv och mina elever 
med föreställningen” 

Borås Tidning

KOREOGRAFI Max Stone & Nelson Rodriguez Smith

MÅLGRUPP Från årskurs 5 (från 11 år)

URPREMIÄR 28 augusti 2014

SPELPERIOD Hösten 2015, vecka 45-47, 49

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 50 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 140 elever, scen/salong, 

70 elever, gradäng

LOKALKRAV Golvyta/scen bredd: 9 m  

Golvyta/scen djup: 8 m. Takhöjd 5 m

Golvyta vid bygge av gradäng 9x14 m

Logeplatser med dusch

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  5 tim  / 2,5 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 6 dansare, 2-4 tekniker

KOSTNAD 6500 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 9000 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). RTV bokar hotell.

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

INFORMATION & BOKNING

Cathrine Ericson, 0706-42 42 16

cathrine.ericson@regionteatervast.se

Foto: Håkan Larsson

RTV DANS 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


