
WILD FELLAS  
ERIKA SILGONER 

BLUSHING GOLD  
HEIDI VIERTHALER

LUNCHDANS



Wild Fellas Erika Silgoner
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Wild Fellas Erika Silgoner

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION

Blushing Gold 15 min
Wild Fellas 25 min

Lunchdans: 60 min

Soppan är vegansk, laktos- och glutenfri. Från restaurang Välfärden.
The soup is vegan, lactose and gluten free. Made by the restaurant Välfärden.

LUNCHDANS

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE

Blushing Gold
12 nov 2022, Skånes Dansteater, Malmö

Wild Fellas
10 juni 2022, Scaniaplatsen, Malmö

BLUSHING GOLD AV/BY HEIDI VIERTHALER
WILD FELLAS AV/BY ERIKA SILGONER
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KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY 
Heidi Vierthaler i samarbete med dansarna / in collaboration with the dancers

MUSIK / MUSIC
Tom van Wee

LJUSDESIGN / LIGHTING DESIGN
Thomas Zamolo

DANSARE / DANCERS
Dario Minoia, Tiemen Stemerding, Jing Yi Wang

REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTOR
Gwyn Emberton, Belinda Nusser

KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY 
Erika Silgoner 

MUSIK / MUSIC
Cello Suite, No.2 in D Minor, Johann Sebastian Bach  
framförd av / performed by Massimiliano Martinelli. 

Alan’s Exercise, Joe Wong (featuring Judy Kang).
Narguilè (Paolo Di Mirò rework), Addea & Di Mirò.

LJUDMIX / AUDIO EDIT
Elina Masalin

KOSTYMIDÉ / COSTUME IDEA
Erika Silgoner

DANSARE / DANCERS
Jeanne Delsus, Ine Garré, Hanna Nussbaumer, Iris Telting, 

Szymon Walawender, Riccardo Zandoná

REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTOR
Belinda Nusser

BLUSHING GOLD

WILD FELLAS
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Blushing Gold Heidi Vierthaler

Följ oss på / Follow us on

MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER / COWORKERS SKÅNES DANSTEATER

Vi är många på Skånes Dansteater som har arbetat med BLUSHING GOLD/WILD FELLAS.  
Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se

There are numerous colleagues at Skånes Dansteater who have worked with  
producing BLUSHING GOLD/WILD FELLAS.  

You will find us all under Contact on skanesdansteater.se
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BLUSHING GOLD AV/BY HEIDI VIERTHALER

Blushing Gold är ett nytt verk av koreografen Heidi Vierthaler som utforskar den 

kännande kroppen. Varje fiber i vår kropp har förmågan att uttrycka det outtalade  

– kroppen är ett verktyg med oändliga möjligheter. I ett tryggt rum utforskar Heidi 

och dansarna Dario, Tiemen och Jing den finstämda resan från sårbarhet till 

egenmakt.

’Blushing Gold’ is a new piece by choreographer Heidi Vierthaler exploring the 

emotional body. Every fiber of our body has the ability to express the unspoken  

– a tool of endless possibilities. Within a safe environment, we explore the delicate 

journey from vulnerability to empowerment.

Blushing Gold Heidi Vierthaler
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WILD FELLAS AV/BY ERIKA SILGONER

Vad irriterar vårt nervsystem? Vad triggar oss? Vad kan kittla våra instinkter så 

mycket att vi inte längre agerar som människor, utan som djur? Detta undersöker 

Wild Fellas.

Klädda i formella kostymer tar sex individer med oss på en ironisk resa genom 

våra instinkter, våra drifter. Likt en flock tar dansarna över platsen, provocerar 

publiken, försöker bryta de formella barriärer som vanligtvis skiljer underhållare 

från underhållna, söker en dialog … kanske svar.

Den är ett dyk ner i färgerna från ett fysiskt språk som vill vara organiskt,  

primitivt. Den avslöjar kaoset bakom konstruktionerna för social respektabilitet.

Wild Fellas är lättsam och kanske lite, men bara lite, politiskt inkorrekt!  

Varför inte?

 /Erika Silgoner

What irritates our nervous system? What triggers us? What can tickle our instincts 

so much that we no longer act as human beings, but as animals? ’Wild Fellas’ 

investigates these questions.

Dressed in formal clothes, the six performers take us on an ironic journey through 

our instincts, our drives. Like a pack, the dancers take possession of the space, 

provoke the audience, try to break the formal barriers that usually divide entertainer 

from entertained, seeking for a dialogue ... maybe answers.

It is a dive into the colors of a physical language that wants to be organic, primitive. 

It unmasks the chaos behind the superstructures of social respectability.

’Wild Fellas’ is light-hearted and, perhaps, a little, but just a little, politically in- 

correct! Why not?

/Erika Silgoner
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Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se
/ Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

DANSARE / DANCERS

DARIO MINOIA TIEMEN STEMERDING JING YI WANG

BLUSHING GOLD
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JEANNE DELSUS

INE GARRÉ
ArtEZ University of Arts

SZYMON WALAWENDER
Codarts University for 

the Arts

HANNA NUSSBAUMER IRIS TELTING RICCARDO ZANDONÁ

WILD FELLAS

Dansarpraktikanter / Dance interns
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Wild Fellas Erika Silgoner





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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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.

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

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.

Celine Orman
Arkivarie och projektkoordinator för Bevara rörelse 
/ Archivist and project coordinator

Finansierat av Kulturrådet. 
/ Funded by Swedish Arts Council. 



PROGRAM

OMSLAGSFOTO / COVER PHOTO
Thomas Zamolo (Blushing Gold), Johan Sundell (Wild Fellas)

FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTOS
Thomas Zamolo (Blushing Gold), Johan Sundell (Wild Fellas)

PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS
Johan Sundell

Wild Fellas Erika Silgoner

TRANSIT
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Biljetter: skanesdansteater.se

TRANSIT

"Ett av de mest utsökta och 
imponerande verken i Tero 

Saarinens karriär." 
DEMOKRAATTI

2 FEB NYPREMIÄR PÅ SKÅNES DANSTEATER 
SPELAS TILL 23 FEB

”På en gång oroande  
och hoppingivande” 

SYDSVENSKAN

”Dans, musik och visuell 
form är noga sammanfogat 

till ett allkonstverk” 
KRISTIANSTADSBLADET



skanesdansteater.se


