
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

propreté
städa ditt rum - en dansföreställning för mellanstadiet

Liv är organisation. I kroppen finns blodomlopp, synapser och leder 
som fungerar enligt bestämda lagar. I mötet mellan olika kroppar 
förhåller de sig till varandra, organiserar sig, och när en kropp möter 
ett objekt krävs ständiga avvägningar hur de båda ska samsas i 
rummet. 

I dansverket Propreté står ordningen och organiseringen i fokus, 
men också kontrasten – kaos. Vardagliga föremål som klädnypor, 
skrynkligt silkespapper eller en skrivbordslampa lyfts in i det 
sceniska rummet och blir utsatta för sortering och granskning. Färg 
ställs mot form, som ställs mot funktion och smak. Att städa är 
något vi lär oss tidigt, men vem bestämmer vilken ordning som är 
bäst?

Formstyrd barockmusik möter nutida konstmusik och 
ljudillustrationer i denna mycket fysiska föreställning där 
Regionteater Västs dansare bjuder på ”the joy of movement”!

MARTIN FORSBERG är född i Härnösand och utbildad vid 
Balettakademien I Göteborg samt vid koreografutbildningen på 
Statens Scenekunstskole i Köpenhamn. Han har arbetat i ett flertal 
länder i Europa och har flera framgångar på meritlistan, däribland 
verken DOPPELGÄNGER, Rabota och AB3.

JENNY NORDBERG kommer från Stockholm och är utbildad i scenbild 
och kostym vid Dramatiska Institutet i Stockholm samt Kungliga 
konstakademin i Antwerpen. Idag är Jenny baserad i Köpenhamn, 
där hon arbetar med scenbild och kostym för teater och dans.

 

KOREOGRAFI Martin Forsberg

SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Nordberg

MASK Tomas Sjöstedt

MÅLGRUPP Från år 4 (från 10 år)

PREMIÄR 12 februari 2015

SPELPERIOD Våren 2015

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV

Golvyta/scen, bredd: 9 m, golvyta/scen, djup: 9 
m, inkluderar sittplatser. Takhöjd: 3,5 m. Tillgång 
till logeplatser med dusch.  

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  3 tim  / 1,5 tim

Om vi behöver lägga dansgolv, tillkommer 2 tim.

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 3 dansare, 2 tekniker, 1 repetitör

KOSTNAD 4500 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7000 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). RTV bokar hotell.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning i anslutning till föreställningen. 
För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING
Cathrine Ericson, 033-120 348
cathrine.ericson@regionteatervast.se

RTV DANS 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


