
MITT JAG
En dansföreställning om skönheten i våra olikheter 

MÅLGRUPP Årkurs 3-5

URPREMIÄR 7 september 2021  

SPELPERIOD Hösten 2021

KOREOGRAFI & KOSTYM Heidi Vierthaler 

TEXTILKONSTNÄR Samira Boon 
 
KOMPOSITÖR Tom van Wee

SCENOGRAFI Tomas Sjöstedt 
 
LJUSDESIGN Ida Gustafsson

MEDVERKANDE 3 dansare, 2 tekniker, 1 
repetitör

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK Ca 30 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

Föreställningen Mitt jag uppmuntrar till en positiv självbild och att 
se skönheten i våra olikheter. Genom rörelse och textil skapar vi 
tillsammans en upplyst skulpturvärld där utgångspunkten är att 
alla kroppar är vackra och värdefulla.

Mitt jag är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan koreografen Heidi 
Vierthaler och textildesignern Samira Boon. Dansarna skapar en textil 
installation med hjälp av dynamiska och formbara tyger. Vi får följa 
med på en resa som uppmuntrar till fantasi, kreativitet och glädje. En 
resa som öppnar upp för att uppskatta oss själva och andra för den vi 
är. 

Heidi Vierthaler är koreograf och pedagog. Hon har utvecklat sin egen 
stream-flow-rörelsemetod som möjliggör en djupare koppling till 
kroppen. Textilkonstnären Samira Boon fokuserar på textilers  
materialegenskaper och samarbetar ofta med arkitekter för att skapa 
platsspecifika installationer, miljöer och lösningar.  

På scen ser vi Nicole Neidert/Jessica Andrenacci, Rebecka Hansson & 
Oliver Flor Jull. 

WWW.REGIONTEATERVAST.SE
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