
Don't, Kiss .Skånes
Koreografi Fabio Liberti • Musik Per-Henrik Mäenpää



Dansföreställningen Don’t, Kiss .Skånes skildrar mänskliga relationer. 
Den väcker tankar kring att vara beroende av en annan människa.

Don’t, Kiss .Skånes visar att vi alla är fulla av motsättningar. Att vi längtar 
efter bekräftelse och ömhet samtidigt som vi blir frustrerade över att det 
begränsar oss. 

Koreografen Fabio Liberti ger dansarna en fysisk utmaning: de får aldrig 
släppa kontakten med en annan dansares läppar. Tillsammans möter de 
svårigheterna att fortsätta utföra sina rörelser med följsamhet och kontroll. 
En krävande, men självvald, närhet.

Don’t, Kiss .Skånes är kärlek, jämlikhet och mänskliga motsägelser i hela 
sin underbart komplicerade storhet.

OM SKÅNES DANSTEATER

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

tion, 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
 20 juni–16 juli 2022. 

Datum för 2023 kan diskuteras.

Don't, Kiss .Skånes





KREATIVT TEAM
KOREOGRAFI: Fabio Liberti

MUSIK: Per-Henrik Mäenpää

KOSTYMDESIGN: Jernej Bizjak , Fabio Liberti

KOREOGRAFIASSISTENT: Jernej Bizjak

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
PREMIÄR: 18 juni 2022

PÅ TURNÉ: 20 juni–16 juli 2022. Datum för 2023 kan diskuteras.

LÄNGD:  ca 40 min. Ingen paus.

REKOMMENDERAD FRÅN: Åk 4 och uppåt

MEDVERKANDE: 8 dansare

SCENKRAV: Spelas utomhus. Publiken står runt spelplatsen.

OPTIMALT SCENMÅTT: 12 x 12 m, plan gräsmatta

LOKALKRAV: Tillgång till omklädningsrum och toaletter i närheten.

TEKNIK & PERSONAL

TEKNIKKRAV ARRANGÖR: 1 st uttag 230V 10A är önskvärt men inget krav. Uttaget måste finnas i anslut-

ning, max 30 m från spelplatsen och vi måste ha tillgång till säkringarna under hela tiden. (Vi kan ta med 

en el-generator om el inte skulle kunna ordnas på spelplatsen.

BYGGTID: 2 timmar för tekniskt arbete och spacing före föreställningen. 1 timme efter föreställningen.

BYGG- OCH BÄRHJÄLP: Ingen bärhjälp krävs.

PUBLIKVÄRDAR: Lämpligt antal i förhållande till spelplatsen. Vi rekommenderar minst två personer.

SKÅNES DANSTEATER PERSONAL: 11 personer  totalt (8 dansare, 1 repetitionsledare  

och 1 scenmästare/ljudtekniker och 1 kostymansvarig)

KONTAKT

Fredrik Hammar

Produktionssamordnare

E-post: fredrik.hammar@skanesdansteater.se 

Tel: 070-358 08 95

PRIS

Offentlig föreställning: 15 000 SEK.

Moms om 25% tillkommer.

Utanför Skåne tillkommer kostnad för 

resa och logi. 



OM TEAMET

Fabio Liberti Koreografi, kostymdesign

Fabio Libertis prisbelönta dansföreställningar har visats på internationella scener 

och festivaler runt om i Europa. Don’t, Kiss skapades ursprungligen som duett 

och vann första pris i RIDCC–Rotterdam International Duet Choreography Com-

petition 2018. Skånes Dansteaters version är en vidareutveckling av verket för 

flera dansare. 

Fabio har skapat verk för danskompanier i Danmark, Tyskland, USA, Storbritan-

nien och Sverige. Hans verk har dessutom visat på de danska konstmuseerna 

Louisiana Museum of Modern Art, Charlottenborg Museum och Den Frie Centre 

of Contemporary Art.

Per-Henrik Mäenpä Musik

Per-Henrik Mäenpä är Emmy-belönad ljuddesigner och kompositör. Han har hittills 

arbetat med 70-talet filmer och skapat ljud och musik till allt från drama, fiktion, 

dokumentär, animering och samtida dans.

Jernej Bizjak Koreografiassistent, kostymdesign

Jernej Bizjak studerade vid CODARTS, Rotterdam Dance Academy. 2010 började 

han i ungdomskompaniet IT Dansa i Barcelona och flyttade 2012 till Dansk Danse-

teater i Köpenhamn.

Jernej har frilansat sedan 2015 och arbetat i flertalet produktioner och oberoende 

projekt med bland annat Korzo Theatre, Fors Works, Dansehallerne, LW Dance, 

Andersson Dance, Helsingborg stadsteater, Kungliga Operan och med frilansande 

koreografer som Fabio Liberti och Emrecan Tanis. Jernej ingår i konstnärskollektivet 

Institute 0.1 och en av grundarna av kulturföreningen DUK47 i Slovenien.
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