


Djurens karneval öppnar dörren till ett magiskt 
universum fullt av fantasifulla varelser. Till tonerna 
av Camille Saint-Saëns klassiska musik med samma 
namn lockas du till en plats utanför vår värld, där 

fantasi och verklighet kan mötas. Smittas av påhittigheten 
i koreografen Marcos Moraus unika rörelser och Silvia 
Delagnaeus fantastiska kostymer. Men var på din vakt, 

i Djurens karneval är klivet mellan kärleksfullt
djur och otäckt monster pyttelitet.
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V Å G R Ä T T
2. Fågel med lång hals.
3. Den som hittar på vad dansarna ska göra.
5. Djur som sägs stoppa huvudet i sanden.
6. Den som gör kläderna.
7. Hur många ben har en spindel.

LO D R Ä T T
1. Dansa helt fritt.
2. Lång djurnäsa.
4. Öva en dans många gånger.

Favoritdjur: Jag har många favoriter men 
mest gillar jag hajen.
Varför heter föreställningen Djurens 
Karneval?
Det känns som den bästa ursäkten att skapa 
en karneval, en fest, där olika karaktärer 
möts för att fira något. Vi vet inte vad de 
kommer för att fira, om det är något roligt 
eller sorgligt eller något som vi inte ens 
förstår. Men djur, med alla sina olika former 
och olika egenskaper, blandat med idén om 
ett firande, känns som fantastiska ingre-
dienser för att skaka liv i vår fantasi. Och 
naturligtvis är den inspirerad av musiken.
Var det svårt att komma på alla steg?
Det är svårt att hitta på nya sätt att röra sig 
på. Det är svårt att komma på något som du 
aldrig sett tidigare. Men det är samtidigt det 
mest intressanta. Jag och dansarna försöker 

alltid leta efter nya steg som har det 
där lilla extra som väcker nyfikenhet och 
intresse och skapar mystik.
Hur valde du vilka djur som skulle 
vara med i föreställningen?
Vi har valt att använda några av de djur 
som beskrivs i musiken, men jag ville också 
bidra med några av mina egna val. Jag har 
tänkt mycket på kombinationen av energier 
hos var och en av dem. 
Varför så många ögon?
Ögon är viktiga i mitt sätt att berätta om 
världen. Allt kommer in genom våra ögon 
och därifrån går vägen till hjärnan, hjärtat 
eller magen. Ögon är liv, om något ser på 
oss är det något som lever. Ögonen hjälper 
mig att förstå hur jag kan ge liv åt allt, från 
en stol till en mikrofon.
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Jag hoppas att vi kan utmana begreppet dans. Man får så många intryck av 
vad dans ska vara och hur man ska röra sig. Jag hoppas du känner dig fri 

att göra det DU vill. Du behöver inte dansa på samma sätt som du kanske ser på TV, 
du kan dansa precis som du vill, i din kropp. Det blir ofta ett mycket mer intressant 
uttryck, mer personligt.”  / Sarah

Marcos är väldigt matematiskt och ger specifika uppgifter med tydliga regler. 
Det blir en fantastisk kombination, som ett pussel där bitarna passar perfekt 
ihop.” / Riccardo 

Favoritdjur: Katt
Vilket land kommer du ifrån? Australien
Berätta om en av dina karaktärer: 
Kameleonten. Det är en nyfiken ödla 
som alltid hittar ett sätt att smälta in i sin 
omgivning. Jag försöker använda väldigt 
små rörelser men som är ganska invecklade 
och detaljerade för att skapa känslan av 
en kameleont som tittar sig nyfiket runt. 
Jag dansar mot en vägg för kameleonter 
brukar sätta sig på saker och smälta in i sin 
bakgrund. 
Hur känns det att dansa? 
Roligt! Det är något jag verkligen gillar 
att göra. Det fyller mig med glädje. Jag 
gillar att utforska vad kroppen kan och inte 
kan göra. Jag brukar inte tänka på hur det 

känns, jag har gjort det sedan jag var tre år 
så det är en del av vem jag är. Det är fan-
tastiskt att kunna göra så att de i publiken 
känner olika saker. Eller att kunna inspirera 
nästa generation av dansare. Det räcker 
med att det sitter ett barn i publiken som 
går härifrån och känner; Jag vill jobba som 
dansare!
Hur svårt är det att lära sig en koreografi?
Det beror väldigt mycket på koreografin. 
Jag brukar lära mig väldigt fort. Du kan 
lära dig stegen och härma dem men det 
viktigaste är känslan inombords. Man måste 
göra dansen till sin egen och sätta den i sin 
egen kropp. Det är för mig den svåra delen. 
Man skapar sin egen personliga resa genom 
koreografin.Fo
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Favoritdjur: Get 
Vilket land kommer du ifrån: Italien
Berätta om en av dina karaktärer: 
Elefanten som jag gör skapar en fantasi 
och en idé av en elefant på ett sätt som jag 
aldrig tänkt på innan. Jag har en väldigt 
elegant kostym med väldigt långa ärmar 
som ser ut som elefantens snabel. Så jag 
har två snablar som är sammankopplade 
och intrasslade också med mina fötter. Det 
gör det väldigt intressant och svårt att ska-
pa rörelser och samtidigt behålla illusionen 
av att det är en elefants snabel. Det känns 
som att man inte dansar ensam, man är del 
av något och ger liv till ett djur. 
Hur svårt är det att lära sig en koreografi? 
Det beror på vilken typ av koreografi det 
är men jag skulle inte säga att det är svårt 
att lära sig men det är svårt att hela tiden 

upprepa det med samma känsla och energi. 
Det är svårare att improvisera än att lära sig 
en koreografi.
Varför började du dansa? 
Jag började dansa för att jag insåg att jag 
kunde kommunicera en känsla eller en tanke 
som jag inte kunde göra med ord. Jag börja-
de väldigt sent. Jag var 17, mitt i en väldigt 
knepig tonårsperiod. Då är det inte så vanligt 
att börja dansa men jag var så intresserad av 
att lära mig att uttrycka mig genom kroppen. 
Jag var dessutom intresserad av musik och 
efter att jag hade sett några dansföreställning-
ar blev jag nyfiken på att testa dans själv.  
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Favoritdjur: Bläckfisk 
Vilket land kommer du ifrån: Italien
Hur skiljer sig de olika karaktärerna åt? 
Djuren kopplas ibland till olika mänskliga 
drag, som tex. sköldpaddan som är som en 
äldre herre med käpp. En spindel har ben 
som ser ut som mänskliga ben och som sen 
kan bli som pianistens alla fingrar. Vi ger 
djuren personligheter. 
Varför började du dansa? 
Jag hade ganska platta fötter som liten och 
så var det en läkare som sa till min mam-
ma att det var bra att dansa barfota. Så då 
började jag dansa och sen hade jag turen 
att ha en väldigt fin lärare. Jag började 
direkt med modern dans. Jag älskade att 

prova olika tekniker och att improvisera. Jag 
var ganska blyg som barn så min mamma 
trodde att jag gillade dans för att jag då 
kunde uttrycka mig med kroppen istället. 
Hur känns det att improvisera? 
Improvisation är en stund när man skapar 
här och nu. Man kan göra det för att utforska 
någonting, tex ett ord eller en känsla och 
så jobbar man med det och provar massor 
med olika saker. Det är en konstant lek 
mellan medvetna och omedvetna beslut, 
mer instinktivt. Jag gillar att improvisera 
kring en uppgift. När man improviserar helt 
fritt kan det vara svårt att komma på något 
men om man får ramar att förhålla sig till, 
så kan man leka med dem.Fo
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Favoritdjur: Bläckfisk 
Vilket land kommer du ifrån: Holland
Berätta om en av dina karaktärer:
Jag är en struts där huvudet spelas av vår 
hand vilket gör dem väldigt roliga att 
spela. Nästan som att man kan prata med 
sin struts. Vi är tre strutsar så det händer 
väldigt mycket. Vi kan bli ihop-trasslade 
med varandra och det kan bli lite förvirrat.
Hur känns det att dansa? 
Det bästa med att dansa är att man kan 
glömma allt annat. Det är något som man 
kan göra när som helst. Man behöver bara 
sig själv, inget annat. 
Hur svårt är det att lära sig en koreografi? 
Det beror på koreografin. Om något är 
väldigt detaljerat eller om alla måste göra 

samma sak i en grupp, unisont, så tar det 
längre tid. Då kan det vara svårt att lära sig 
detaljerna. När man gör ett solo, som är 
när man dansar själv, då är man lite friare 
och kan anpassa det lite mer efter sig själv.  
Att lära sig en koreograf är inte det som är 
svårast, utan det som är svårt är att göra den 
till sin egen och föra in något av sig själv in 
i den. 
Hur känns det att improvisera?
Jag älskar improvisation. Då är man helt 
fri att göra vad man vill. Inget är rätt eller 
fel. Man kan förvåna sig själv med att göra 
saker man inte visste att man kunde göra.
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Favoritdjur: Hund 
Vilket land kommer du ifrån: Sverige 
(mamma är från Filippinerna)
Hur känns det att dansa? 
Det känns kul. Ibland gör det ont, ibland 
är det underbart. Det är häftigt när känslan 
och tekniken kombineras som när jag är 
ballongfisken. Att jag får till tekniken perfekt 
så att jag inte behöver tänka på den. Att jag 
verkligen är ballongfisken.
Hur svårt är det att lära sig en koreografi? 
Beror på vilken det är, om den passar min 
kropp. Om det känns bra vill jag alltid gå ett 
snäpp vidare. Så det är alltid svårt eftersom 
jag alltid vill göra det bättre och bätte. 
Mitt mål är att alltid utmana mig själv.

Varför började du dansa? 
Det var min mamma som tyckte jag var så 
rastlös så hon satte mig i en dansskola när 
jag var 7 år. Jag började med balett och sen 
jazz och stepp och sist modern dans. Jag 
hade inte börjat dansa om inte min mam-
ma hade satt mig i dansskola. Jag är från 
en liten by och då tror man inte att man 
kan livnära sig på att dansa. Det var inte 
så många killar som dansade och det kan 
vara lite jobbigt. Men jag tyckte det var så 
kul att dansa så då struntade jag i dem som 
var taskiga.
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Skriv gärna ner dina tankar om föreställningen 
och skicka till dialog@skanesdansteater.se



Dansare

 Hanna Nussbaumer, Patrick Bragdell Eriksson, Riccardo Zandoná,

Sarah Bellugi Klima och Tiemen Stemerding

 

Idé och regi, den som leder arbetet med föreställningen: Marcos Morau 

Koreografi, de som skapat dansen: Marcos Morau i samarbete med Lorena Nogal och dansarna

Kompositörer, de som gjort musiken: Camille Saint-Saëns och Nikolai Rimsky-Korsakov

Scenograf och kostymör, den som skapat rummet och kläderna: Silvia Delagneau 

Ljusdesigner, den som skapat ljuset: Joakim Engstrand

 

Koreografiassistent, den som hjälper koreografen: Lorena Nogal 

Ensembleledare, den som organiserar dansarna och håller efter föreställningen: Belinda Nusser 

Scenmästare, den som sköter scenrummet: Jesper Landegren/Anna Jönsson

Ljudtekniker, den som sköter ljudet: Felix Ramirez

Belysningsmästare, den som sköter ljuset: Mattias Jonsson

Kostymtekniker, den som sköter kostymerna: Sanna Ekström Forsberg

Kostymtillverkning, de som tillverkat kostymerna: Mikaela Johansson, Per Enarsson, Josefin Johansson, 

Petra Pettersson, Pernilla Lindfors samt Sanna Ekström Forsberg och Lena Jonsson

Dekortillverkning, de som tillverkat scenografin: Åke Sjöberg, Josefin Johansson och Lennart Åkesson 

Attributmakare, den som gjort alla saker på scen: Chrissie Lundström samt fix av Elin Khilström

Fotograf, den som fotograferat föreställningsbilderna: Lars Kroon 

Grafisk formgivare, den som gjort layout på programtidningen du håller i: Jennie Palmér Dansutvecklare, 

de som gjort alla spel och text i programtidningen du håller i: Anna Leppäjoki, Tanja Mangalanayagam, 

Liselotte Lindahl, Sofia Berglund, Jennifer Darell, Kristina Flygare, Camilla Eskel och Ida Görsch 

Understudy, den dansare som hoppar in om någon blir sjuk: Ange Clémentine Hiroki

Dansare som var med när föreställningen skapades: Jing-Yi Wang och danspraktikanterna Anna Helmich och Jon Ipina

Marcos Morau vill tacka Oriol Corral

K RO P P S S P R Å K  Hur man pratar med kroppen genom rörelser och gester. M U S K E L M I N N E  När kroppen har 
lärt sig rörelser utantill och man kan göra dem utan att behöva tänka t ex cykla. R E P E T E R A  När man övar om och 
om igen på steg, dans, rörelse t ex. R Ö R E L S E M Ö N ST E R  Rörelsemönster- ett särskilt sätt att röra på kroppen/röra 
sig som återkommer, i en koreografi eller hos en enskild dansare eller koreograf. KO R E O G R A F I  Den dans som 
koreografen bestämt. I M P ROV I S E R A  När man hittar på rörelserna i stunden. U N I S O N T När alla dansar lika. 
S O LO När man dansar själv.

V Å G R Ä T T  2. SVAN 3. KOREOGRAF 5. STRUTS 6. KOSTYMÖR 7. ÅTTA
LO D R Ä T T  1. IMPROVISERA 2. SNABEL 4. REPETERA

K LU R I GA  D J U R  &  DA N S KO R S O R D E T

SPINDELN DANSAR SIN KOREOGRAFI I KARNEVALEN

VA D  ST Å R  D E T ?

Föreställningen har tagits fram av Danssamverkan Syd som består av Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, Rum för dans i Halland, Smålands Musik & Teater, 

Byteatern Kalmar Länsteater och Skånes Dansteater. Med stöd av Kulturrådet.

När man tittar på dans finns det inget rätt eller fel i hur man tolkar det man ser på scenen – därför är det så spännande 
att prata om dansupplevelsen efteråt! Såg ni samma sak? Fick det er att känna samma känsla? Försök att inte börja med 
att prata om ni tyckte föreställningen var bra eller dålig, utan testa istället några av dessa frågor:

H U R  M Å N GA  VA R 

D E T  S O M  DA N S A D E ?

VA D  D E T  N Å G OT  S O M 

K Ä N D E S  L Ä S K I G T ?



2-6 spelare. Ni behöver en tärning och hitta eller tillverka 
spelpjäser. Slå tärning om vem som får börja. Den som får 
högst nummer börjar. Turas om att slå tärningen och flytta 
så många steg som tärningen visar. Först till mål vinner. 
Man behöver inte gå jämnt i mål. Lycka till!
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Shuffla och slå 
ett extra slag.

Gör en piruett 
och hoppa fram 

till ruta 37.

Shuffla och gå 
till ruta 37.

Du har flyt! Ta båten till ruta 43, 
men bara om du koreograferar en 
dans. Tänk på 3 rörelser som visar 
hur du mår just nu. Använd hela 

kroppen. Sätt ihop de 3 rörelserna 
så det blir en kort dans. 

Åh nej! En skogsbrand stoppar dig 
från att gå vidare. Dansa regndansen i

10 sekunder eller stå över ett kast.

Välkommen till 
chimpansernas kalas! Dansa 

som en chimpans i 10 
sekunder för att smälta in. 

Annars får du stå över 
ett kast.

Improvisera en dans! Välj två djur 
och skapa rörelser som får dig att tänka 
på de djuren. Sätt samman rörelserna till 

en dans. Om inte, stå över ett kast.
• 

Gena till ruta 61.

Du möter en leopard.  
Dansa en fuldans för att skrämma 
bort leoparden eller spring tillbaks 

till ruta 9.


