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utmaningar
en fysisk föreställning om vikten av våra val

Varje dag möter vi orättvisor och upplever missförstånd. Ibland går 
de att hantera på skolgården, eller hemma vid köksbordet. Men när 
grupper ställs mot varandra, när det är tufft att vara annorlunda, 
då står vi inför utmaningen att hitta fler sätt att kommunicera.

I föreställningen Utmaningar möter publiken flera olika situationer 
som inbjuder till fantasifulla lösningar. Dansarnas kroppar kan bli 
robotar, som blir till drakar och som likt drömmarna tar nya former. 
Vardagliga ställningstaganden synliggörs med fysiska uttryck och 
med hjälp av humor vänds problem till möjligheter. 

Koreografen Kasper Ravnhøj från Mute Company garanterar att 
även dansarna får fysiska utmaningar då akrobatik och energi är 
kännetecken för hans arbete.

Det danska kompaniet Mute Comp. Physical Theatre har funnits 
sedan 1999 och grundades av Kasper Ravnhøj and Jacob Stage. Mute 
Comp. Physical Theatre har vunnit flera priser och ligger i framkant 
på den danska scenkonstscenen. Sedan 2008 är Kasper Ravnhøj 
konstnärlig ledare. För mer information besök: mute-comp.com

 

KOREOGRAFI Kasper Ravnhøj

MÅLGRUPP Årskurs F-2 (6-8 år)

URPREMIÄR 3 september 2015

NYPREMIÄR November 2016

SPELPERIOD vecka 45-49 2016

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 45 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV Gympasal eller likvärdig lokal. 

Bredd 8,5 m, djup 11 m, höjd 3,5 m

Vi använder befintliga bänkar, kompletterar vid 
behov. 

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Täckta fönster. Ej dagsljus.  

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  5 tim  / 2,5 tim

Vid bygge av dansgolv tillkommer 2 timmar.

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 6 dansare, 2 tekniker

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7500 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

Turnésamordnare Cathrine Ericson

 0706-42 42 16

cathrine.ericson@regionteatervast.se

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

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


