FRANZÉN/NUUTINEN
Koreografi: Helena Franzén, Johanna Nuutinen

FRANZÉN/NUUTINEN
I Franzén/Nuutinen bjuder Skånes Dansteater in till en rik dansupplevelse. Två
nya verk av två framgångsrika nordiska koreografer, Helena Franzén och Johanna
Nuutinen. Med sina egna unika uttryck närmar de sig naturen, fascineras av det
oundvikliga cykliska som ingen människa rår på.
I Once a Whisper formar Helena Franzén en flock, ett starkt kollektiv, en enda
organism. Kroppar i rörelse får nästan försvinna, bli ett med mörkgrön mossa och
dimma. Ett verk som vaggar dig till stillhet för att plötsligt väcka dig med ett vrål.
I Zero-Zero tittar Johanna Nuutinen på hur små fragment av kunskap får bygga
hela vår världsbild. Ge oss illusioner om en verklig ordning. Hur vi fylls av längtan
efter något som hela tiden faller oss ur händerna.
Franzén/Nuutinen blir en stund för reflektion och stillhet med lysande koreografi,
nyskriven musik och underbara dansare.

OM SKÅNES DANSTEATER
Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution, 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
Från 31 oktober – 15 december 2022.
Datum för 2023 enligt separat överenskommelse.

KREATIVT TEAM
KOREOGRAFI Helena Franzén (Once a Whisper), Johanna Nuutinen (Zero-Zero)
MUSIK Joep Beving (Once a Whisper), Tuomas Norvio (Zero-Zero)
SCENOGRAFI Jason Southgate
LJUSDESIGN Joonas Tikkanen (Zero-Zero i samarbete med Johanna Nuutinen +Collaborators)
VIDEO Håkan Jelk (Once a Whisper)
KOSTYMDESIGN Helena ”Helle” Carlsson

TEKNISK A FÖRUTSÄTTNINGAR
PÅ TURNÉ: 31 oktober – 15 december 2022. Datum för 2023 enligt separat överenskommelse.
LÄNGD: Max 1 timme 45 minuter inkl paus. Båda verken kan också spelas seperat som
skolföreställning, längd då max 45 minuter utan paus.
REKOMMENDERAD FRÅN: 12 år och uppåt.
MEDVERKANDE: 9 dansare
LOKALKRAV: Omklädningsrum, dusch och toalett
OPTIMALT SCENMÅTT: Ange mått. (b) 10 m x (d) 7 m x (h) 5 m. Spelyta minimum (b) 8 x (d) 6 m.
BYGGTID: 8 timmar för tekniskt arbete och spacing före föreställningen. 3 timmar efter föreställningen.
BYGG- OCH BÄRHJÄLP: 4 personer, varav minst en med god kännedom om lokalen och utrustningen.
SKÅNES DANSTEATER PERSONAL: 15 personer totalt (9 dansare, 1 repetitionsledare och 4 tekniker
och 1 chaufför)

DANSKUNSK APANDE AKTIVITET
Vi träffar gärna publiken innan eller efter upplevelsen i danskunskapande aktiviteter som workshop,
föreläsning eller studiecirkel.

KONTAKT

PRIS

Anna Ekstrand

ENHETSPRIS OFF FÖRESTÄLLNING SKÅNE

Produktionschef

30 000 sek ex moms.

E-post: anna.ekstrand@skanesdansteater.se

Utanför Skåne tillkommer logi.

Tel: 0705-74 73 72
ENHETSPRIS SKOLFÖRESTÄLLNING SKÅNE
15 000 sek ex moms.
Utanför Skåne tillkommer logi.

OM KOREOGRAFERNA
Helena Franzén Nytt verk ”Once a Whisper”
Helena Franzén är dansare och koreograf. Hon har varit verksam i över 25 år och
skapat över 70 verk. Hon har turnerat i Skandinavien, USA, Sydamerika och i Baltikum.
I sitt arbete är Helena Franzén hängiven sitt detaljerade rörelsespråk som är laddat
med intrikata flöden, gränslösa variationer, explosivitet och poetisk närvaro. Återkommande teman i hennes konstnärsskap är fysiska funktioner, anatomiska strukturer
och musikaliska förlopp.
Helena Franzén har skapat verk för bland annat Skånes Dansteater, Norrdans,
Göteborgsoperans Danskompani, Dansk Danseteater i Köpenhamn, Mobita Dansco
i Tammerfors och The EDge company i London.
2007 tilldelades Helena Franzén ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden. 2011 mottog hon Stockholms stads kulturstipendium och Svenska Teaterkritikers
Förenings danspris. 2014 tilldelades hon Ganneviks stipendium, Konstnärsnämnden.

Johanna Nuutinen Nytt verk ”Zero-Zero”
Dansaren och koreografen Johanna Nuutinen tog examen från Finska nationaloperans
balettskola 2002. Under sina många år som dansare vid Finlands nationalbalett började
hon också skapa egna produktioner för scen och film.
Johanna är intresserad av tvärvetenskapliga samarbeten och använder dans, visuell
konst och film för att skapa flerdimensionella världar. Hon vill ofta erbjuda en inre resa
som rör om dina känslor, väcker din kinestetiska empati och skapar en plats där du
kan reflektera, ifrågasätta och titta på det som sker framför dig i ett nytt ljus.
Johannas verk har presenterats på över 40 internationella filmfestivaler och flertalet
dansfestivaler i Finland och utomlands. ANON - The Act of waiting (2018) och det
tvärvetenskapliga verket IRIS (2017) hör till hennes senaste verk. Hon har även skapat
verk för Finlands nationalbalett och West Australian Ballet.
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