
SILENT DISCO

MÅLGRUPP Årkurs 2-9

SPELPERIOD Våren 2020 (feb, mars, april, 
maj) & hösten 2020 (sep, okt)

KOREOGRAFI Maria Ulriksson 

MEDVERKANDE 1 dansare, 1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 45 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st på  
samma skola.

MAXPUBLIK 30 personer

LOKALKRAV  Klassrum eller liknande lokal. 
Tillgång till logeplatser med dusch.

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget.  
 
BYGG/RIVTID 1 timme/0,5 timme

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. 
 
FOTO Håkan Larsson

INFORMATION & BOKNING 
Pernilla Ranagården, 0730 33 11 87
pernilla.ranagarden@regionteatervast.se

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

Välkommen till en scenkonstupplevelse som tar dig med på en 
alldeles egen resa. Vi visar vad nutida dans kan vara, men bjuder 
också upp till dans på dina egna premisser. 

I Silent Disco diggar du vilt till din favvolåt, vaggar mjukt till vaggvisor, 
nynnar med i sköna melodier... 
 
Vi bjuder in dig att dansa stillsamt, eget, galet, hur som helst. Eller i 
all enkelhet lyssna på det ingen annan hör. 

Silent disco är en interaktiv föreställning där du använder ipod och 
gör egna val. Du undersöker hur dansen påverkas av din musik och 
plötsligt är ni på Silent Disco där alla är med. I föreställningen ingår 
även en workshop. 

Maria Ulriksson har arbetat med  flera olika koreografer, bland andra 
Helena Franzén, Martin Forsberg, Peter Lagergren, Camilla Ekelöf och 
Mari Carrasco. Hon är sedan 2011 anställd vid Regionteater Väst som 
dansare och Silent Disco är hennes första produktion för teatern.
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