
DRÖMLEK
En lekfull illusion med olika perspektiv

MÅLGRUPP Årkurs 4-6 

URPREMIÄR 4 februari 2020 

SPELPERIOD Våren 2020

KOREOGRAFI/VIDEO Fernando Melo 
 
KONSTNÄRLIG SAMARBETSPART  Shumpei 
Nemoto

KOSTYM Stine Sjøgren  
 
LJUS David Stokholm/Ida Gustafsson

MEDVERKANDE 6 dansare, 2 tekniker, 1 
repetitör

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV  9 x 9 meter, höjd 3,5. 
I måttet ingår publikplatser som vi har 
med oss. Tillgång till logeplatser med 
dusch.

EL 32 A+10 A

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget. 

BYGGTID & RIVTID 5 timmar / 2,5 timmar 

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer 
över 18 år. Dessa personer behöver 
finnas tillgängliga under hela bygg- 
samt rivtiden.

KOSTNAD 5 300 kr + 25 % moms per 
föreställning, 7 900 kr + 25 % moms för 
två föreställningar samma dag. I priset 
ingår hotell, traktamente och resa. 
Vi bokar hotell. Priserna gäller inom  
Västra Götaland.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial 
och samtalshandledning i anslutning till 
föreställningen. 
För särskilda önskemål eller behov kring 
tillgänglighet, vänligen kontakta oss.

INFORMATION & BOKNING 
Cathrine Ericson, 0706 42 42 16, 
cathrine.ericson@regionteatervast.se

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
En del av Västra Götalandsregionen

Tänk dig att du leker som i en dröm. I drömmen kan du  
bestämma att tyngdkraften helt slutar fungera och du kan  
flyga genom rummet. Precis så känns föreställningen Drömlek!

Dansarna rör sig längs golvet, de kämpar mot gravitationen och dras 
över scenen. Men om du lyfter blicken möts du av en annan värld – 
en drömvärld där dansarna svävar fram, möts och skiljs. Du väljer själv 
vilken värld du vill se och uppleva. Med hjälp av videoprojiceringar 
och ett speciellt scenbygge får publiken ta del av en magisk, drömsk 
och lekfull upplevelse som vädjar till fantasin.

Göteborgsbaserade koreografen Fernando Melo har tidigare varit  
dansare på GöteborgsOperan och turnerar nu världen över som  
koreograf. Hans specialitet är att, tillsammans med sin konstnärliga 
samarbetspartner, Shumpei Nemoto, jobba med videoprojiceringar, 
dans och nya visuella uttryck.  

På scen ser vi Helena Lundqvist, Minna Mannelqvist, Camille  
Marchadour, Rasmus Skaremark-Solberg, Johan Forsberg, Kyrie Oda 
och Hera Norin (praktikant fr. Kungliga Svenska balettskolan). 
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