ZERO-ZERO
AV JOHANNA NUUTINEN

FRANZÉN/NUUTINEN
ONCE A WHISPER
AV HELENA FRANZÉN

Zero-Zero, Johanna Nuutinen

Svensk översättning av texterna i ZeroZero finns hos publikvärdarna i foajén.
Texts in Zero-Zero are available at the
ushers in the foyer.
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FRANZÉN/NUUTINEN
ONCE A WHISPER AV HELENA FRANZÉN
ZERO-ZERO AV JOHANNA NUUTINEN

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION
Once a Whisper 45 min
Paus / Interval 20 min
Zero-Zero 45 min
Totalt ca 1 tim 50 min, inkl. paus
Approx. 1 hour, 50 mins, incl. interval

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE
27 okt 2022, Skånes Dansteater, Malmö, Sverige / Sweden
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ONCE A WHISPER
KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY
Helena Franzén
MUSIK / MUSIC
Joep Beving
VIDEO
Håkan Jelk
DANSARE / DANCERS
Tomáš Červinka, Samuel Denton, Jure Gostinčar,
Kat Nakui, Marion Rastouil, Emma Välimäki

ZERO-ZERO
REGI / DIRECTION
Johanna Nuutinen
KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY
Johanna Nuutinen i samarbete med dansarna / in collaboration with the dancers
MUSIK, LJUDDESIGN / MUSIC, SOUND DESIGN
Tuomas Norvio
DRAMATURG / DRAMATURGE
Jarkko Lehmus
DANSARE, TEXTER / DANCERS,TEXTS
Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Ange-Clémentine Hiroki, Michael Marquez
DANSARPRAKTIKANT, UNDERSTUDY / DANCE INTERN, UNDERSTUDY
Berta Ramirez
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ONCE A WHISPER / ZERO-ZERO
SCENOGRAFI / SET DESIGN
Jason Southgate
KOSTYMDESIGN / COSTUME DESIGN
Helle Carlsson
LJUSDESIGN / LIGHTING DESIGN
Joonas Tikkanen
REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTOR
Jenia Kasatkina

ETT SÄRSKILT TACK TILL / A SPECIAL THANK YOU TO
Almedahls, mattan i / the rug in Once a Whisper.
Jesper Ämmälä, maskdesigner / Hair and make-up designer Once a Whisper.

MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER / COWORKERS SKÅNES DANSTEATER
Vi är många på Skånes Dansteater som har arbetat med FRANZÉN/NUUTINEN.
Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se
There are numerous colleagues at Skånes Dansteater who have worked with
producing FRANZÉN/NUUTINEN. You will find us all under Contact on skanesdansteater.se

Följ oss på / Follow us on
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Zero-Zero, Johanna Nuutinen

Once a Whisper, Helena Franzén
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DUBBELT UPP FÖR INNOVATION OCH
HANTVERKSSKICKLIGHET
Vilken gåva det är att kunna följa koreografiska metamorfoser från ett frö till
färdiga verk. Mycket intellektuell kapital investeras i skapandeprocesser där
uppfinningar, reflektion och utforskande arbetssätt präglar vardagen. Resan
med Franzén/Nuutinen påbörjades redan för några år sedan när jag kontaktade
den svenska dansens ikon Helena Franzén och det finska stjärnskottet Johanna
Nuutinen och föreslog samarbete. Nu äntligen är vi framme på föreställningsperioden och ska möta publiken!
Jag har imponerats av dessa två nordiska koreografers unika metoder, sätt och
nyfikenhet. Koreograferna delar nämligen inte bara föreställningen utan också
ljusdesigner, scenograf och kostymdesigner. Samtal mellan alla dessa konstnärer
har berikat verken som trots beröringspunkter presenterar två självständiga upplevelser. Koreograferna har dessutom samarbetat med varsin favoritkompositör.
Både Helena Franzén och Johanna Nuutinen skapar verk med en fysisk och
uttrycksfull dansare som bas. För mig som konstnärlig ledare är detta en viktig
utgångspunkt. Min ambition är inte bara att överraska publiken med flera olika uttryck över tid, jag vill också kontinuerligt skapa möjligheter för den internationella
ensemblen att vässa danstekniken och utvecklas som personer. Tillit, följsamhet
och nya insikter har präglat båda processerna, vilket jag önskar ska smitta av sig
från scenen.
Tillsammans med personalen på Skånes Dansteater och på Malmö Operans
ateljéer har upphovspersonerna tålmodigt mejslat fram detaljrika upplevelser fulla
av hantverksskicklighet. Målet var att skapa en visuellt tilltalande turnéföreställning
med överraskande element. Många hantverkare har bidragit till upplevelsen som
vi är så genuint stolta över. Vi ser framemot att träffas i höstmörkret i regionens
vackra teatersalonger.
Välkommen till en föreställning för alla sinnen!

Mira Helenius Martinsson
VD & Konstnärlig ledare
Skånes Dansteater
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BOTH INNOVATION AND CRAFTSMANSHIP
What a privilege it is to witness a choreographic metamorphosis from seed to
finished work. An abundance of intellectual capital is invested in the creative
process, where inventions, reflections and explorative approaches shape the
day-to-day activities. The journey with ’Franzén/Nuutinen’ began a few years
back, when I contacted the Swedish dance icon Helena Franzén and the Finnish
star Johanna Nuutinen to propose a collaboration. The performance period is
here at last, and we are ready to meet the audience!
I am impressed by the unique approaches, methods and curiosity of these two
Nordic choreographers. They share not only the stage production, but also the
designers behind the lighting, stage sets and costumes. The discussions between
all these creatives have enriched the works, which, despite their common ground,
offer two independent experiences. The choreographers have each collaborated
with their own favourite composers.
Both Helena Franzén and Johanna Nuutinen create works based on a physical
and expressive dancer. For me as an artistic director, this is an essential starting
point. My ambition is not simply to surprise the audience with an array of different
styles over time. I also want to give the international ensemble constant opportunities hone their dance technique and develop as human beings. Trust, flexibility and new insights have characterised both processes, and I hope this will be
infectious.
Together with the staff at Skånes Dansteater and the studios at the Malmö Opera, the choreographers have patiently carved a detailed experience with singular
craftsmanship. The aim was to create a visually appealing touring performance
with elements of surprise. Many craftsmen have contributed to the totality, which
we are genuinely proud of. We look forward to meeting you this dark autumn in
the region’s beautiful theatres.
Welcome to a performance for all the senses!

Mira Helenius Martinsson
CEO & Artistic Director
Skånes Dansteater
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Zero-Zero, Johanna Nuutinen

Once a Whisper, Helena Franzén
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ONCE A WHISPER AV HELENA FRANZÉN
I verket Once a Whisper återvänder Helena Franzén till sin stora inspirationskälla
naturen genom sin omisskänneliga rörelsekonst. Här finns de talande växterna,
de dansande kropparna som kommer till tals och hänförelsen över naturen och
dess inre liv.
Helenas rörelsevärld består och byggs upp av olika fysiska landskap. Genom
scenografi, kostym och musik skapar hon upplevelser av det sinnliga, det taktila,
det som kroppen upplever. Den här gången samarbetar hon med musikern och
kompositören Joep Beving. Hans pianomusik har rönt stor uppmärksamhet internationellt. Joep Beving beskriver sin egen musik som "ett experiment i existentiell
kommunikation, en tro på en absolut estetik, för att bevisa att en universell och
metafysisk verklighet existerar."
Kostymören Helle Carlsson har skapat kostymer inspirerat från färg av lavar och
mossa och en del av kostymen blir också skulpturala objekt. Scenografin av
Jason Southbank förvandlar rummet till en levande bädd av mossa med en
organisk, handgjord ullmatta som rinner över golvet. Filmaren Håkan Jelk har
skapat projektioner som ger lager av liv till det sceniska uttrycket och som förstärks av ljusdesignern Joonas Tikkanen ljusbilder.
I arbetet med verket har Helena fängslats av poeten Lousie Glück och hennes
samlade dikter i boken Vild Iris. Helena känner en stark samhörighet med Glücks
dikter där växterna talar till oss. Genom växterna får vi vara med om deras livserfarenheter, deras kalla nätter – och glädjen över att växa och uppleva en kort
blomning, innan jorden kallar dem tillbaka till mörkret.
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En iris är ju också ett öga – vad ser en vild iris? Något oväntat, okänt, en väldig
kaskad av blått i flera nyanser.
”Du som inte minns,
övergången från den andra världen,
till dig vill jag säga att jag kunde tala igen:
vad som än återvänder från glömskan återvänder
för att finna en röst:
mitt livs mittpunkt steg
en väldig kaskad, djupblå
skuggor över azurfärgat havsvatten”
Louise Glück (övers. Jonas Bruns)
– I naturen upplever jag att jag är en biologisk varelse. Jag är en del av dessa olika
livsformer, dess cykler, texturer, upprepningar och mönster. Jag får vara en del av
något tidlöst, något organiskt. Jag får finnas till av nödvändighet, säger Helena
Franzén och fortsätter:
– Jag tänker på att vi människor inte bara är beroende av allt liv som naturen ger
oss i form av jord, luft, vatten och som gör att vi kan existera. Jag vill också kunna
ge något tillbaka till naturen, genom att dela med mig av min dans och visa på
poesin och dess nödvändiga varande.
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ONCE A WHISPER BY HELENA FRANZÉN
In the work ’Once a Whisper’, Helena Franzén revisits nature, a vital source of
inspiration for her singular movement art. Here are the talking plants, the dancing
bodies that speak to us, and the sense of wonder over nature and its inner life.
Helena’s kinetic world consists and is built of physical landscapes. Through stage
design, costumes and music, she conjures up the sensual, tactile experiences of
the body. This time, she is collaborating with the musician and composer Joep
Beving, who has won great international attention for his piano pieces. Joep
Beving describes his music as “an experiment in existential communication, a
belief in an absolute aesthetic, to prove that a universal and metaphysical reality
does exist.”
The costumes by Helle Carlsson were inspired by the colours of lichen and moss,
and some of them also serve as sculptural objects. The stage design by Jason
Southbank transforms the room into a living bed of moss, with an organic, handmade wool carpet that flows across the floor. The projections by the filmmaker
Håkan Jelk add layers of life to the scene, further enhanced by the lighting designer Joonas Tikkanen’s images.
In the process of creating this piece, Helena Franzén was captivated by the poet
Louise Glück and her poetry collection ’Wild Iris’. Helena Franzén feels a great
affinity with Glück’s poems, where plants address us, sharing their life experiences
with us, their cold nights – and the joy of growing, and to undergo a short blossoming, before being recalled by the soil to the darkness.
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An iris is also an eye – what does a wild iris see? Something unexpected,
many shades of blue in a mighty cascade.
’You who do not remember
passage from the other world
I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns
to find a voice:
from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadows on azure seawater.’
Louise Glück

“In nature, I feel that I am a biological creature. I am part of this multitude of
life forms, these cycles, textures, repetitions and patterns. I can be part of the
timeless, organic. I can exist out of necessity,” says Helena Franzén, and adds,
“I think that we humans cannot survive solely on the life that nature gives us in the
form of earth, air, water. I also want to give something back to nature, by sharing
my dance and revealing the poetry and the necessity of its existence.”
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Once a Whisper, Helena Franzén
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ZERO-ZERO AV JOHANNA NUUTINEN
zero-zero
adjektiv inom meteorologi
(gällande atmosfäriska förhållanden) som har eller kännetecknas av noll sikt i både
horisontell och vertikal riktning
zero-zero betyder att helt och fullt sakna sikt åt alla håll. När den används som en
meteorologisk term orsakas bristen på sikt av yttre faktorer, såsom dimma. När det
gäller en person kan bristen på synlighet också orsakas av interna faktorer; en inre
dimma eller dysterhet, om du så vill. Brist på sikt är alltid också en brist på perspektiv. Utan synliga referenspunkter, det skulle kunna vara en annan person, kan
omvärldens skala eller ens egen orientering i den inte förstås. Man kan också vara
för nära för att se, som i ett privat introspektivt utrymme där det osynliga landskapet
är det undermedvetnas eller känslornas. Resultatet är detsamma: du är vilse.
Våra privata identiteter kan skilja sig något från de offentliga identiteter som vi visa
upp i det offentliga rummet. En projicerad identitet eller behovet av att projicera en
kan bli en fasad eller skärm som skymmer sikten genom den i båda riktningarna.
Man kan vara närvarande utan att bli sedd och utan att kunna se.
Det kräver mod att visa sig som man är. Att vara synlig kan uppfattas som att vara
sårbar. Omvänt krävs det styrka och mod för att vara blottad. Är en person som är
modig och stark nog för att försätta sig själv i en öppen och utsatt position verkligen
sårbar eller snarare tillgänglig för att beröras och knytas an till?
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ZERO-ZERO BY JOHANNA NUUTINEN
zero-zero
adjective Meteorology
(of atmospheric conditions) having or characterized by zero visibility in both
horizontal and vertical directions
’zero-zero’ means a total lack of visibility in any direction. When used as a meteorological term the lack of visibility is caused by external factors, such as fog. In
the case of a person the lack of visibility can also be caused by internal factors; an
internal fog or gloom, if you like. The lack of visibility is always also a lack of perspective. Without visible reference points, that could be another person, the scale
of the surrounding world or one's own orientation in it can't be grasped. One might
also be too close to see, such as in a private introspective space where the invisible
landscape is that of the subconscious or the emotions. The result is the same: one
is lost.
Our private personas might be somewhat different to the public personas we
project in the public space. A projected persona or the need to project one might
become a facade or screen that obscures visibility through it in both directions.
One can be present without being seen and without being able to see.
It takes an act of bravery to show oneself as one is. Being visible can be seen as
being vulnerable. Conversely it takes strength and courage to be bare. Is a person
that is courageous and strong enough to put oneself in an open and vulnerable
position really vulnerable or rather available to be touched and connected to?
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
HELENA FRANZÉN Koreografi / Choreography Once a whisper
Helena Franzén är dansare och koreograf med närmare 35 års
verksamhet. Hon har skapat över 90 sceniska verk som turnerat
nationellt och internationellt både i egen regi och som uppdrag för
institutioner som: Skånes Dansteater, Göteborgsoperans danskompani, Norrdans, The Edge, Nytt Dansk Dansteater, Regionteater Väst, med flera.
Helena är också en eftertraktad lärare och mentor. Hon undervisar
regelbundet på många olika dansutbildningar och kompanier runtom i världen.
Dansfältet har kunnat ta del av Helenas praktik och erfarenhet genom hennes
workshop Embodied Awareness.
2019–2020 presenterade Helena en omfattande retrospektiv utställning,
Mitt dansande liv på Dansmuseet i Stockholm. Hon har sedan 10 år skapat
dansfilm som presenterats på flertalet internationella dansfilmfestivaler.
2007 tilldelades Helena ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden.
2011 mottog hon Stockholms stads kulturstipendium och Svenska Teaterkritikers
Förenings danspris. 2014 tilldelades hon Ganneviks stipendium, Konstnärsnämnden
med motiveringen: ”En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och
moget redan i början. Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt
dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en
danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina
dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.”
Läs mer på: helenafranzen.se
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Helena Franzén is a dancer and choreographer with nearly 35 years in the field.
She has created more than 90 works for the stage and toured in Sweden and
internationally, with her own productions or on assignments for institutions such
as Skånes Dansteater, Göteborgsoperan’s dance company, Norrdans, The Edge,
Nytt Dansk Dansteater, Regionteater Väst and others.
Helena Franzén is also a popular teacher and mentor. She teaches regularly at
many dance schools and dance companies around the world. Helena Franzén has
shared her practice and experience with dancers through her ’Embodied Awareness’ workshops. In 2019–2020, Helena Franzén presented a major retrospective
exhibition, ’Mitt dansande liv’ (My Dancing Life) at Dansmuseet in Stockholm. For
10 years, she has created dance films that have been presented at several international dance film festivals.
In 2007, she was awarded a ten-year artist grant by the Swedish Arts Grants
Committee. In 2011, she received the City of Stockholm arts scholarship and the
Swedish Theatre Critics’ Association’s dance award. In 2014, Helena received the
Gannevik grant from the Swedish Arts Grants Committee, with the following words:
“A choreographer, whose artistic practice appeared stringent and mature from the
start. Since then, she has engaged in an uncompromising and consistent exploration of the endless movement potential of dance, in close collaboration with music.
She is a dance artist who creates articulate physical poetry through her own extreme
body control, together with her dancers.”
Further information: helenafranzen.se
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Zero-Zero, Johanna Nuutinen
Zero-Zero, Johanna Nuutinen
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JOHANNA NUUTINEN
Regi, koreografi / Direction, choreography Zero-Zero
Johanna Nuutinen har skapat scen- och filmproduktioner i skärningspunkten mellan bild- och scenkonst sedan 2011. Hennes
verk har spelats på fler än 40 internationella filmfestivaler och flera
dansfestivaler i Finland och utomlands. Hon har skapat beställningsverk för Finlands Nationalbalett, West Australian Ballet, Tero
Saarinen Company och Skånes Dansteater. Innan hon inledde sin
frilanskarriär 2017 dansade hon i Finlands Nationalbaletten.
2016 grundades det samtida danskompaniet Johanna Nuutinen
+Collaborators för att stödja det konstnärliga verk som Johanna skapar med ett
team av visionära ljud-, ljus- och kostymdesigners samt dansare och dramaturger.
Hon är intresserad av att framkalla inre resor som rör upp känslor, väcker kinestetisk empati, skapar ett utrymme för reflektion och ifrågasätter vår omgivning i ett
nytt ljus. Några av hennes senaste verk är ANON – The Act of waiting (2018), Opia
(2021), Hz (2022) och Surge (2022).
Läs mer på: johannanuutinen.com

Johanna Nuutinen has created stage and cinema productions at the crossroads of
visual and performing arts since 2011. Her work has been performed at more than
40 international film festivals and several dance festivals in Finland and abroad. She
has created commissioned works for the Finnish National Ballet, the West Australian
Ballet, Tero Saarinen Company and Skånes Dansteater. Before embarking on a
freelance career in 2017, she was a dancer at the Finnish National Ballet.
In 2016 contemporary dance company Johanna Nuutinen +Collaborators was
formed to support the artistic work which Johanna Nuutinen creates with a team
of highly visionary sound, light and costume designers as well as dancers and
dramaturgs. Johanna is interested in evoking inner journeys which stir up emotions,
awaken kinesthetic empathy, create a space for reflection, and question our
surroundings in a new light. Some of her latest works are ’ANON - The Act of
waiting’ (2018), ’Opia’ (2021), ’Hz ’ (2022) and ’Surge’ (2022).
Further information: johannanuutinen.com
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JOEP BEVING Musik / Music Once a whisper
Joep Beving har varit ett med pianot från tidig ålder. Hans spelstil
har förändrats under åren i sökandet efter en unik estetisk essens.
Det piano som Joep ärvde från sin mormor när hon gick bort 2009
visade vägen. Detta tyska instrument insisterade på en mildare
hantering och ett graciöst tempo, vilket så småningom fick Joep
att utveckla ett mer klassiskt uttryck för att berätta sin historia.
Hans debutalbum Solipsism undersökte jaget och hur det är
relaterat till den andra genom att försöka visa att vi har en gemensam förståelse
för vad det innebär att vara människa. Med Prehension beskrev Joep när han
insåg att han hade zoomat ut från individens nivå till kollektivets. Henosis var det
sista steget, där Joeps destination var kosmos vidsträckta på jakt efter ”den
ultimata verkligheten och sinnets tomhet”.
Med sitt fjärde soloalbum Hermetism, som släpptes sommaren 2022, återvänder
han till sina rötter med ett rent pianosoloalbum.
Läs mer på: joepbeving.com

Joep Beving has been one with the piano from an early age. His style of playing
has changed over the years, searching for a particular aesthetic essence. His path
was illuminated by a piano that Beving inherited from his grandmother when she
passed away in 2009. This German instrument insisted on a gentler touch and a
gracious pace, which eventually led Beving to adapt to a more classical vocabulary
to tell his story.
His debut album ‘Solipsism’ investigates the self and how it is related to the
other by trying to show we have a shared understanding of what it is to be human.
For ‘Prehension’ Beving describes realizing he had zoomed out from the individual
level to the level of the collective. ’Henosis’ was the last step, in which Beving’s
destination is the vastness of the cosmos in search of “ultimate reality and
emptiness of the mind”.
With his fourth solo album ’Hermetism’, released in summer 2022, he return
to his roots with a pure piano solo album.
Further information: joepbeving.com
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
TUOMAS NORVIO Musik, ljuddesign / Music, Sound design Zero-Zero
Tuomas Norvio är ljuddesigner och ljudkonstnär. Han har sin
bakgrund inom elektronisk musik, och numera arbetar han
mellan olika konstformer och genrer. Han är intresserad av
rytmiska och arytmiska ljudmassor och arbetar med såväl
akustiska och samplade ljud som omslutande ljud.
Tuomas Norvio har skapat ljud och musik för samtida dans och
cirkus, installationer, dokumentärfilmer och olika artister. Han har
arbetat med ett brett spektrum av artister, bland annat Kimmo Pohjonen, Tapani
Rinne, defunensemble, Pekka Kuusisto, Circo Aereo, Johanna Nuutinen och Tero
Saarinen Company. Han har belönats för sitt arbete med Säde- och Teosto-priser.
Läs mer på: tuomasnorvio.net

Tuomas Norvio is a sound designer and sound artist. His background is in electronic
music, and nowadays he works between different art forms and genres. He is
interested in rhythmical and arrhythmical masses of sound, using acoustic and
sampled sounds as a material of his work, as well as immersive sound.
Tuomas has made sound and music for contemporary dance and circus, installations, documentary films and different artists. He has worked with a vast array of
artists like Kimmo Pohjonen, Tapani Rinne, defunensemble, Pekka Kuusisto, Circo
Aereo, Johanna Nuutinen and Tero Saarinen Company. He has been credited for
his work with Säde and Teosto prizes.
Further information: tuomasnorvio.net
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JASON SOUTHGATE
Scenografi / Set design Once a Whisper, Zero-Zero
Jason Southgate är en teater- och performancedesigner som
arbetar internationellt inom teater, opera, dockteater, film och
dans. Han utbildade sig vid Central St Martins i London och
belönades med ett Arts Council Design Bursary. Jason har
designat scenografier och kostymer för både klassiska verk och
moderna pjäser på ledande brittiska teatrar och har arbetat på
flertalet europeiska operahus.
Jason har arbetat med ett antal prestigefyllda teater- och danskompanier i Storbritannien, inklusive Theatre Royal Haymarket, The Royal Opera, English National
Ballet, Welsh National Opera, Young Vic och Citizens Theatre Glasgow.
Han har även arbetat internationellt för Den Norske Opera, Bregenz Opera Festival,
Savonlinna Opera Festival, Komische Oper, Hong Kong Arts Festival, Frankfurt
Opera, Opera Zuid och Wexford Opera Festival.
Läs mer: cargocollective.com/JasonSouthgate

Jason Southgate is a Theatre & Performance Designer working internationally
across theatre, opera, puppetry, film and dance. He trained at Central St Martins
London and was awarded an Arts Council Design Bursary. Jason has designed
sets and costumes for both classics and modern plays at leading UK theatres and
worked at many European opera houses.
Jason has worked for a number of prestigious companies in the UK including
Theatre Royal Haymarket, The Royal Opera, English National Ballet, Welsh National
Opera, Young Vic, and Citizens Theatre Glasgow.
He has also worked internationally for Den Norske Opera, Bregenz Opera Festival,
Savonlinna Opera Festival, Komische Oper, Hong Kong Arts Festival, Frankfurt
Opera, Opera Zuid and Wexford Opera Festival.
Further information: cargocollective.com/JasonSouthgate
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
HELLE CARLSSON
Kostymdesign / Costume design Once a Whisper, Zero-Zero
Helle Carlsson är utbildad på Dramatiska Institutet i Stockholm
och är verksam som kostymdesigner inom film-tv och scenkonst
sedan 2007. Förutom ett 40-tal titlar för SVT på sitt CV, som den
hyllade tv-serien Grotescos sju mästerverk, har Helle gjort kostymdesign till långfilmen Jordgubbslandet, Eurovision Song Contest
och Nobelfesten.
De senaste tio åren arbetar hon främst på landets olika teatrar
med återkommande uppdrag på Dramaten, Malmö Opera, Riksteatern, Stockholms-Uppsala och Göteborgs Stadsteater. Genom arbetet med Once a Whisper
och Zero-Zero gör Helle sina två första produktioner på Skånes Dansteater.
Läs mer på: hellecarlsson.se

Helle Carlsson is educated at the Stockholm University of the Arts and has been
active as a costume designer in film, television and performing arts since 2007.
In addition to approxomatly 40 titles for SVT (Swedish television) on her CV, such
as the acclaimed TV series ’Grotesco’s Seven Masterpieces’, Helle has made
costume design for the feature film Jordgubbslandet, Eurovision Song Contest
and the Nobel Prize party.
For the past ten years, Helle has worked mainly at various theaters in Sweden such
as Dramaten, Malmö Opera, Riksteatern, Stockholms-Uppsala and Gothenburg’s
Stadsteater. ’Once a Whisper’ and ’Zero-Zero’ are Helle’s first two productions at
Skånes Dansteater.
Further information: hellecarlsson.se
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JOONAS TIKKANEN Ljusdesign / Light design Once a Whisper, Zero-Zero
Joonas Tikkanen tog examen från Tampere University of Applied
Sciences 2012 med en examen i ljus- och videodesign. Han har
arbetat med scenkonst sedan 2005 och presenterade sitt första
designverk 2008. Han har skapat ljusdesign till flertalet produktioner inom dans, teater, musik, cirkus och installationskonst.
Joonas har nyligen skapat ljusdesign till Finlands Nationalbaletts
helkväll med tre verk: Johanna Nuutinens Hyöky, Tero Saarinens
Wedge och Kenneth Kvarnströms Bolero 2.0. Han har även arbetat med Johanna
Nuutinens dansföreställningar Opia och HZ. Kulturhuset Stadsteaterns teaterföreställning Kulla Gulla och i Aniara, en köroperasamproduktion mellan
Klockrike-teatern och Grammisbelönta The Crossing Choir.

Joonas Tikkanen graduated from the Tampere University of Applied Sciences in
2012 with a degree in lighting and video design. He has been working with performing arts since 2005 and did his first design work in 2008. He has worked as
a designer in several productions in the field of dance, theater, music, circus and
installation art.
Joonas’ recent designs have been seen in Finnish National Ballet triple bill with
Johanna Nuutinen’s ’Hyöky’, Tero Saarinen’s ’Wedge’ and Kenneth Kvarnström’s
’Bolero 2.0’. He has also worked with Johanna Nuutinen’s dance performances
’Opia’ and ’HZ’, Kulturhuset Stadsteatern’s theater production ’Kulla Gulla’ and
’Aniara’, a choral opera co-production with Klockriketeatern and the Grammyawarded The Crossing Choir.
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
HÅKAN JELK Video Once a Whisper
Håkan Jelk har arbetat inom dansens sedan 1995. Han började
arbeta med Dansens Hus, Moderna Dansteatern, Cullbergbaletten
och med fria koreografer som Cristina Caprioli, Margaretha Åsberg
och Liza Penkova. 2011 inledde han ett samarbete med koreografen Helena Franzén med dokumentär fotografering av arbetet
med att skapa dans. Samarbetet har sedan dess utvecklats och
fördjupats, idag utvecklar de föreställningsidéer, scenografi och
ljussättningar tillsammans.
Håkan Jelk och Helena Franzén har skapat dansfilm som visas på internationella
dansfilmfestivaler sedan 2014. Håkan har även ställt ut fotografi och videoinstallationer med dansen som utgångspunkt.
Läs mer på: dansfilm.helenafranzen.se

Håkan Jelk has worked in dance since 1995. He started working with Dansens
Hus, Moderna Dansteatern, Cullberg Ballet and with independent choreographers such as Cristina Caprioli, Margaretha Åsberg and Liza Penkova. In
2011, he began a collaboration with the choreographer Helena Franzén, taking
documentary photography of the process of creating dance. The collaboration
has since developed and deepened, today they develop performance ideas,
set design and lighting design together.
Håkan Jelk and Helena Franzén have created dance films that have been shown
at international dance film festivals since 2014. Håkan has also exhibited photography and video installations with dance as a starting point.
Further information: dansfilm.helenafranzen.se
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JARKKO LEHMUS Dramaturg / Dramaturge Zero-Zero
Jarkko Lehmus är VD för Cirko – Center for New Circus i Helsingfors, Finland och frilansar som dramaturg, regissör och koreograf
med inriktning på icke-verbal scenkonst. Jarkko är baserad i
Helsingfors och har en masterexamen i Dramaturgy & Writing for
performance från Goldsmiths, University of London, en masterexamen i Arts Policy & Management från Birkbeck, University
of London och en kandidatexamen i teater från Guildford School
of Acting.
Han har arbetat internationellt inom scenkonstområdet sedan 1995. Hans
erfarenhet sträcker sig från fysisk teater till neoklassisk balett och konceptuell
performancekonst till skådespeleri på scen och framför kameran. Oavsett yrkestiteln fokuserar Jarkko i sitt arbete på fantasi, känslor och empati, och samarbetet
mellan konst och vetenskap.
Läs mer på: lehmus.works

Jarkko Lehmus is the director of Cirko – Center for New Circus in Helsinki,
Finland, and a freelance dramaturg, director and choreographer specialising
in non-verbal performative arts. Jarkko is based in Helsinki, Finland, and holds
an MA in Dramaturgy & Writing for performance from Goldsmiths, University of
London, an MA in Arts Policy & Management from Birkbeck, University of London
and a BA (Hons) Theatre from Guildford School of Acting.
He has worked internationally in the performing arts field since 1995. His experience ranges from physical theatre to neoclassical ballet and conceptual performance art to acting on the stage and in front of the camera. In his work regardless of the professional title Lehmus concentrates on imagination, emotions and
empathy, and the collaboration between arts and sciences.
Further information: lehmus.works
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Once a Whisper, Helena Franzén
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DANSARE / DANCERS
Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se
/ Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

ONCE A WHISPER

TOMÁŠ ČERVINKA

SAMUEL DENTON

MARION RASTOUIL

EMMA VÄLIMÄKI

JURE GOSTINČAR
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KAT NAKUI

ZERO-ZERO

MARIA PILAR
ABAURREA ZARDOYA

ANGE-CLÉMENTINE
HIROKI

MICHAEL MARQUEZ

Dansarpraktikant, understudy / Dance intern, understudy

BERTA RAMIREZ
Anton Bruckner
University
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OM SKÅNES DANSTEATER
/ ABOUT SKÅNES DANSTEATER
EN INSTITUTION I RÖRELSE
Genom att erbjuda dig en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar
vi till ett hållbart socialt 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.
Dansen ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva. Förutom
dansföreställningar hittar du dansworkshoppar, intressanta föreläsningar, spännande
seminarium, samtal och studiebesök hos oss.
Skånes Dansteater är Sveriges enda fristående dansinstitution. Vi ägs av Region Skåne.

A COMPANY IN MOTION
By offering you a variety of relevant and developing experiences, we contribute to a
sustainable society. We work in close dialogue with the art, culture and people in the
world we all share so that more people can discover the power of contemporary dance.
Dance offers you a chance to be challenged, be moved, learn, discover and rediscover.
In addition to dance performances you will find dance workshops, interesting lectures,
exciting seminars, talks and study visits at Skånes Dansteater.
Skånes Dansteater is Sweden’s only independent dance company. We are funded by
the Municipality of Skåne.

Dockan är
hemma för oss.
Här har vi vårt eget huvudkontor och i ett av våra hus
växer Skånes Dansteaters föreställningar fram. Här finns
ytterligare 200 företag som är med och skapar det
kreativa området Dockan. Välkommen hit du också!
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BEVARA RÖRELSE är ett forsknings- och
insamlingsprojekt som dokumenterar människors
upplevelse av dans.
Låter det intressant? Bidra med din upplevelse!
Läs mer om projektet på vår hemsida
eller anmäl dig till Celine Orman,
celine.orman@skanesdansteater.se
BEVARA RÖRELSE is a research project that
collects and documents people‘s experience of
dance.
Sound interesting? Contribute with your
experience! Read more about the project on our
website or enrol via e-mail: Celine Orman,
celine.orman@skanesdansteater.se
Finansierat av Kulturrådet.
/ Funded by Swedish Arts Council.

Celine Orman

Arkivarie och projektkoordinator för Bevara rörelse
/ Archivist and project coordinator

En pod av och med Skånes Dansteater.
I varje avsnitt möter du människorna som skapar
dans, utforskar rörelse och dyker djupare in i vår
kreativa process.
Podden ges på engelska och finns tillgänglig där
du lyssnar på poddar.

A podcast brought to you by yours truly,
Sweden’s only independent dance institution.
Your chance to hear from dance artists, engage
with movement, and delve deeper into our
creative process.
The pod is in English and is available wherever you
listen to pods.

Zero-Zero, Johanna Nuutinen

PROGRAM
OMSLAGSFOTO / COVER PHOTO
Karolina Henke
FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTOS
Maryam Barari
PORTRÄTTFOTO KREATIVT TEAM / CREATIVE TEAM PORTRAITS
Carl Johan Folkesson
PORTRÄTTFOTO JOEP BEVING / JOEP BEVING PORTRAIT
Rahi Rezvani
PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS
Johan Sundell
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FRANZÉN/NUUTINEN
ONCE A WHISPER AV HELENA FRANZÉN
ZERO-ZERO AV JOHANNA NUUTINEN

En rik dansupplevelse
av två framgångsrika
nordiska koreografer.

2/11
6/11
10/11
15/11
17/11

27-29/10
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00

Skånes Dansteater
Lunds Stadsteater
Ystad Teater
Borgen, Osby
Röda salongen, Hässleholm
Landskrona Teater

23/11-4/12
8/12 kl. 19:00
9/12 kl. 19:00
10/12 kl. 18:00
14/12 kl. 19:00

Skånes Dansteater
Lillan, Helsingborgs stadsteater
Lillan, Helsingborgs stadsteater
Lillan, Helsingborgs stadsteater
Kristianstads Teater

Läs mer på skanesdansteater.se

skanesdansteater.se

