
SEXMÅLGRUPP Årkurs 9-gymnasiet

URPREMIÄR 31 mars 2020, Stenhammar- 
salen på Konserthuset, Göteborg

SPELPERIOD Våren 2020, v 14 och v 17 

KOREOGRAFI Monika Milocco 
 
LJUSSÄTTNING Mauritz de Vries 

KOSTYM Johanna Ramsin, Monika Milocco 
 
DRAMATURG OCH TEXTBEARBETNING Mats 
Kjelbye 
 
PEDAGOGISKT FÖRARBETE  Ulrika Liljedahl

PÅ SCEN 3 dansare, stråkkvartett,  
1 sångerska/artist

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

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.ericsson@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

En föreställning om ett ämne som berör och skapar olika känslor 
och tankar hos ungdomar idag. På scenen ser vi en stråkkvartett, 
dansare samt hyllade allkonstnären Aurelia Dey. Tillsammans rik-
tar de strålkastaren på det aldrig sinande ämnet sex – det härliga, 
det läskiga, det okända och inte minst det vackra, fula, poetiska, 
plumpa och komiska.

Föreställningens material kommer från möten med flera skolklasser 
som på olika sätt fått skriva, samtala och göra rörelser inspirerade av 
ämnet sex. Materialet består av allt ifrån påhittade berättelser, per-
sonliga erfarenheter och meningar kring kärlek och sex.

Monika Milocco har en bakgrund som både dansare och koreograf på 
bland annat Malmö Opera samt GöteborgsOperan som hon dansade på 
i över 20 år. Hon är bland annat utbildad på Stora teaterns Balettsko-
la och Svenska Balettskolan i Stockholm och har arbetat med många 
framstående koreografer och gjort flera soloroller. Sedan 2017 är hon 
konstnärlig chef på Regionteater Väst Dans.

Aurelia Dey är en mångsidig allkonstnär som både toastar/rappar, hon 
sjunger, dansar, producerar och driver The Dancehall College i Göte-
borg. Sedan hennes hyllade debutalbum Gyllene Tider släpptes 2015 
har hon turnerat flitigt och släppt nya, fristående singlar. 
 
DANSARE Camille Marchadour, Minna Mannelqvist, Helena Lundqvist, 
Rasmus Skaremark-Solberg, Kyrie Oda, Johan Forsberg 
 
MUSIKER Stråkkvartett från Göteborgs Symfoniker 


