
Bestial Fellas
Koreografi Erika Silgoner



Italienska koreografen Erika Silgoner blev våren 2021 tilldelad XL-priset 
under RIDCC - Rotterdam International Duet Choreography Competition. 
Nu skapar hon en alldeles ny utomhusföreställning för sex av Skånes 
Dansteaters dansare. 

Bestial Fellas kommer att bjuda på dynamiska sammandrabbningar 
mellan det fysiska och det ironiska, allt för att avslöja och visa upp stor-
stadsmänniskans sanna bestialiska natur. Bestial Fellas är en utomhus-
föreställning skapad för att spelas i parker, på innergårdar och liknande 
platser. 

OM SKÅNES DANSTEATER

Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinsti-

tution, ett danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av  

relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett hållbart samhälle. 

Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld 

vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen.

PÅ TURNÉ
13 juni–17 juli 2022.

Bestial Fellas



KREATIVT TEAM
KOREOGRAFI: Erika Silgoner

MUSIK: Urbana ljud och klassisk musik

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
PREMIÄR: 10 juni 2022

PÅ TURNÉ: 13 juni–17 juli 2022. Vi kan spela i hela Skåne.

LÄNGD:  ca 25 min. Ingen paus.

REKOMMENDERAD FRÅN: Passar alla åldrar

MEDVERKANDE: 5-6 dansare

OPTIMALT SCENMÅTT: Spelas utomhus. Spelyta minimum 7 x 7 m. Plant underlag.

LOKALKRAV: Tillgång till omklädningsrum och toaletter i närheten.

TEKNIK & PERSONAL

TEKNIKKRAV ARRANGÖR: Ett uttag, 3-fas 16 ampere

BYGGTID: 3 timmar för tekniskt arbete och spacing före föreställningen. 1 timme efter föreställningen.

BYGG- OCH BÄRHJÄLP:  2 personer

SKÅNES DANSTEATER PERSONAL: 8-9 personer totalt (5-6 dansare, 1 repetitionsledare  

och 1 scenmästare/ljudtekniker och 1 kostymansvarig)

KONTAKT

Anna Ekstrand

Produktionschef

E-post: anna.ekstrand@skanesdansteater.se 

Tel: 0705-74 73 72

PRIS

Självkostnadspris för arrangörer i 

Skåne. Föreställningen är kostnadsfri, 

men arrangören står för eventuella 

kostnader för resor, boende och liknade.



OM KOREOGRAFEN

Erika Silgoner

Erika Silgoner är en italiensk koreograf med rötterna i den klassiska baletten. Längre fram i 
karriären började hon utforska hiphop-kultur och samtida dans och är numera en eftertraktad 
koreograf världen över. 2015 grundade hon det egna kompaniet Esklan Art’s Factory som har tagit 
hennes verk till Italien, Frankrike, Bulgarien, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Panama, Polen, 
Spanien och Brasilien. Erika skapar ett dansnummer till Olympiska Spelen i Beijing 2022 och 
arbetar på ett nytt verk tillsammans med Scapino Ballet i Rotterdam. 

2017 belönades Erika som bästa koreograf på International Solo Tanz Festival i Stuttgart. 2021 vann 
hon Skånes Dansteaters produktionspris vid Rotterdam International Duet Choreographic Competi-
tion och skapar nu Bestial Fellas för kompaniet.



skanesdanstea ter.se


