MÅLGRUPP Årskurs F–6
URPREMIÄR 4 februari 2022
SPELPERIOD Våren 2022
KOREOGRAFI Rachel Tess & Anna Pehrsson
KOSTYM & RUM RACHEL Rachel Tess &
Anna Pehrsson
MUSIK Tomas Elfstadius
MEDVERKANDE 2 dansare,
1 tekniker
FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st på
samma skola.
MAXPUBLIK 30 elever
LOKALKRAV Ett klassrum som vi kan
disponera minst 1 tim innan första
föreställning, mellan föreställningar och
minst 30 min efter andra föreställning.

UTFLYKTEN

En dansföreställning om dina drömmars utflykt

Utflykten tänker sig ett klassrum i en glänta, i en trollskog eller
i en djup pool med guppande träbåtar. Här hissar vi segel och
drömmer om födelsedagskalas, skattjakter och dinosaurier.
Vi packar en matsäck, dansar kring en lägereld och sjunger sånger för
varandra när ljuset går ned och tankarna blir mörka.

EL 220 V

BYGG- OCH RIVTID 1 tim/30 min

Utflykten är en dansföreställning för två av Regionteater Västs dansare, skapad av koreograferna Rachel Tess och Anna Pehrsson för låg
och mellanstadiet. Verket skapas i dialog med åldersgruppen genom
utflykter utformade i samarbete med barnen.

BÄRHJÄLP En person med lokalkännedom
som tar emot oss på skolan.

Vilken är din drömutflykt? Hur skulle du dansa dit?

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget.

KOSTNAD 3 000 kr + 25 % moms per
föreställning, 5 000 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.

Rachel Tess är koreograf och dansare som bland annat dansat med
Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, GöteborgsOperans Danskompani och Cullbergbaletten. Hon arbetar just nu, förutom på
Regionteater Väst, på Norrdans, SkånesDansteater, Corpus och Danish
Dance Theatre.
Anna Pehrsson är koreograf och dansare som är verksam i korsningen mellan bildkonst, dans och koreografi. Hon har dansat med Alias
Compagnie, Cullbergbaletten och Corpus DKT, och har skapat åtta verk
nationellt och internationellt. Anna är även verksam som repetitör och
konstnärlig rådgivare och har undervisat vid Balettakademien, DOCH
MA i Koreografi, Dansalliansen, Bronnbacher Stipendium, samt vid
Hong Kong Academy for Performing Arts.
Dansare:

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

WWW.REGIONTEATERVAST.SE
info@regionteatervast.se, 020 50 40 75

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

