MARI CARRASCO

REMIND ME
I´M NOT DEAD

REMIND ME I´M NOT DEAD
KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY
Mari Carrasco
MUSIK / MUSIC
Mikael Karlsson
SCENOGRAFI, LJUSDESIGN / SET DESIGN, LIGHTING DESIGN
Mateus Manninen
KOSTYMDESIGN / COSTUME DESIGN
Mari Carrasco, Stacey Aung
KOREOGRAFIASSISTENT / CHOREOGRAPHER’S ASSISTANT
Stacey Aung
DANSARE / DANCERS
Jeanne Delsus, Dario Minoia, Hanna Nussbaumer, Tiemen Stemerding,
Iris Telting, Jing Yi Wang, Riccardo Zandoná
DANSARPRAKTIKANTER / DANCE INTERNS
Ine Garré, Szymon Walawender
ARRANGÖR, DIRIGENT / ARRANGER, CONDUCTOR
Michael P. Atkins
KONSERTMÄSTARE / CONCERTMASTER
Jesse Mills
Violin I: Jesse Mills, Christina Courtin
Violin II: Laura Lutzke, Alex Fortes
Viola: Mario Gotoh, Colin Brookes
Cello: Wolfram Koessel, Alberto Parrini
Bass: Lizzy Burns, Pete Walsh
INSPELNINGSPRODUCENT, LJUDINGENJÖR / RECORDING PRODUCER, SOUND ENGINEER
Ryan Streber
Studio: Oktaven Audio, New York City
REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTOR
Belinda Nusser
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MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER / COWORKERS SKÅNES DANSTEATER
Vi är många på Skånes Dansteater som har arbetat med Remind Me I’m Not Dead.
Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se
There are numerous colleagues at Skånes Dansteater who have worked with
producing Remind Me I’m Not Dead. You will find us all under Contact on skanesdansteater.se
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION
45 min, ingen paus / 45 mins, no interval

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE
20 feb 2021, Skånes Dansteater, Malmö, Sverige / Sweden

Titta på vår introduktionsfilm (textad)
Watch our introduction video (English subtitles)

Titta på vår introduktionsfilm för skolor (textad)
Watch our introduction video for schools (Swedish subtitles only)

Följ oss på / Follow us on
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Ensamma tillsammans
Äntligen är den digitala succén från 2021, Remind Me I’m Not Dead, tillbaka.
Ett episkt universum fullt av detaljer och energi skapad av dansare vilse i ett
fascinerande rörelsespråk under en ”tung” ljuskälla i form av tusentals pixlar på en
videoskärm. Publiken är exponerad för kraften, det är intensivt och utmanande.
Remind Me I’m Not Dead firar det unika i oss alla och utforskar individens position
i en grupp. En manifestation för det faktum att vi är ensamma trots att vi är
tillsammans. Ord som ansvar, självständighet, mod och kontroll beskriver min
personliga upplevelse av verket.
Skånes Dansteaters scenrum i Västra hamnen erbjuder en storslagen miljö för
upplevelsen. Föreställningen bär med sig unik DNA från den tid och den plats
som den är skapad för och den här gången kan vi komma riktigt nära.
Låt musiken strömma och ta plats nära dansen!
Hjärtligt välkommen

Mira Helenius Martinsson
VD & Konstnärlig ledare
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Alone together
Finally, the live-streamed hit from 2021, ’Remind Me I’m Not Dead’ is back. It is
an epic universe full of details and energy created by dancers lost in a fascinating
movement language under a dense screen emitting thousands of pixels of light.
The audience is exposed to the power, it is intense and challenging.
’Remind Me I’m Not Dead’ celebrates the uniqueness in all of us and explores the
position of the individual in a group. A manifestation of the fact that we are alone
even though we are together. Words like responsibility, independence, courage
and control describe my personal experience of the work.
Skånes Dansteater’s stage in Västra hamnen offers a magnificent environment for
this experience. The performance carries with it unique DNA from the time and
place for which it was created, but this time we can get really close.
Let the music flow and take a seat close to the dance!

Mira Helenius Martinsson
CEO & Artistic Director
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
MARI CARRASCO Koreografi / Choreography
Mari Carrasco är dansare och koreograf baserad i Stockholm.
Sitt stora genombrott fick hon med föreställningen Bartolomeo
2013 som hyllats såväl nationellt som internationellt. Mari har
skapat beställningsverk till Norrdans, Dansstationen, Black Box
Company och Riksteatern. Hon har även koreograferat den hyllade
teater- och dansföreställningen Girls will make you blush, ett
samarbete med Unga Klara och Västmanlands Teater, Häxor på
Regionteater Väst och The Heart för Kulturhuset Stadsteatern.
Mari arbetar med en tänkande och fysisk kropp. I hennes verk bor ett pågående
flow med en stark känsla för groove. Sedan 2016 samarbetar Mari med kompositören Mikael Karlsson. Mikael har bland annat komponerat musiken till hennes verk
Black Forest, Paper Plane, Svart Invärtes och Häxor. Med Mikaels storslagna och
föränderliga musik och Maris intensiva rörelsespråk skapar de uppslukande dansupplevelser som får scenrummet att vibrera.

Mari Carrasco is a Stockholm-based dancer and choreographer. She got her
first national and international break through as a choreographer with her piece
’Bartolomeo’ 2013. Mari has created comissioned works for Norrdans, Dansstationen, Black Box Company and Riksteatern. She choreographed celebrated
theatre and dance productions such as ’Girls will make you blush’ for Unga Klara
and Västmanlands Teater, ’Häxor’ for Regionteater Väst and ’The Heart’ for Kulturhuset Stadsteatern.
Mari works with a thinking and physical body. In all of her pieces there is a continuous flow and sense of groove. Since 2016 Mari has collaborated with world
renowned composer Mikael Karlsson in works such as ’Black Forest’, ’Paper Plane’,
’Internally Black’ and ’Häxor’ . Together with the grand and dynamic music of Mikael
and the piercing movement language of Mari they create performances that have a
vivid quality that makes the room vibrate and the audience to lean forward.
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
MIKAEL KARLSSON Musik / Music
Mikael Karlsson skriver musik till orkestrar, balett, modern dans,
operascener och kammarensembler. Hans musik har framförts
på Carnegie Hall, Parisoperan, Wienoperan, Lincoln Center,
Kungliga Operan och the PROTOTYPE festival i New York. Hans
samarbete med Mari Carrasco är pågående sedan flera år, i verk
som Black Forest, Paper Plane, Svart Invärtes och Häxor.
Mikael är, förutom Remind Me I’m Not Dead med Mari, aktuell
med sångcykeln So We Will Vanish, som beställts av Anne Sofie von Otter och
Svenska Kammarorkestern, och har påbörjat arbetet med en helaftonsopera
– Melancholia – för Kungliga Operan i Stockholm. Hans många stycken med
Alexander Ekman presenteras flitigt över hela världen.

Mikael Karlsson writes music for orchestras, ballet, contemporary dance, opera and
chamber ensembles. His music has been performed at Carnegie Hall, the Paris
Opera, the Vienna State Opera, the Lincoln Center, the Royal Swedish Opera and
the PROTOTYPE festival in NYC. His collaboration with Mari Carrasco has been
ongoing for several years, in works such as ’Black Forest’, ’Paper Plane’, ’Internally
Black’ and ’Häxor’.
In addition to ’Remind Me I’m Not Dead’ with Mari, Mikael has just premiered the
song cycle ’So We Will Vanish’, commissioned by Anne Sofie von Otter and the
Swedish Chamber Orchestra, and has started working on a full-length opera
– Melancholia – for the Royal Swedish Opera in Stockholm. His many works
with Alexander Ekman are frequently presented all over the world.
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
STACEY AUNG Koreografiassistent / Choreographer’s Assistant
Stacey Aung är född i Kalifornien och tog sin kandidatexamen
i dans vid University of California i Irvine 2007. Stacey har
dansat med flertalet danskompanier, bland annat Hubbard
Street 2, Luna Negra Dance Theatre, Saarländisches Staatstheater och Norrdans. Hon är även anställd hos Dansalliansen.
Genom åren har hon framfört verk av Johan Inger, Alexander
Ekman, Jirí Kylián, Ohad Naharin, Stijn Celis, Marcos Morau/La
Veronal, Gustavo Ramirez Sansano, Martin Forsberg, Fernando
Melo och Örjan Andersson.
Staceys givande samarbete med Mari Carrasco inleddes 2017 i produktionen Paper
Plane och nådde sin höjdpunkt i senaste verket The Heart, planerad premiär 2022.
Hon är hedrad över att nu få arbeta nära Mari i rollen som koreografassistent.

Stacey Aung is a California native who received her Bachelor of Fine Arts in Dance
from the University of California, Irvine with a full scholarship and departmental
honors in 2007. She has danced with numerous repertory companies – Hubbard
Street 2, Luna Negra Dance Theater, Saarländisches Staatstheater, Norrdans, and
more as a freelance artist with Dansalliansen. Over the years, she has performed
works by Johan Inger, Alexander Ekman, Jirí Kylián, Ohad Naharin, Stijn Celis,
Marcos Morau/La Veronal, Gustavo Ramirez Sansano, Martin Forsberg, Fernando
Melo, and Örjan Andersson.
Stacey’s fruitful relationship with Mari Carrasco began in 2017 with the production
’Paper Plane’, culminating in the most recent, ’The Heart’ premiering in 2022. She
is honored to work along side Mari now in this capacity.
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
MATEUS MANNINEN Scenografi, ljusdesign / Set design, Lighting design
Mateus Manninen är en Helsingforsbaserad ljus- och videodesigner. Han tog sin examen, Master of Arts, 2018 vid Konstuniversitetet i Helsingfors. 2021 tog han sin mastersexamen
i arkitektonisk ljusdesign vid Kungliga Tekniska högskolan i
Stockholm. Mateus arbetar med arkitektur, dans- och teaterproduktioner, ljuskonst, installationer och musikarenor. Han är
intresserad av ljusets arkitektur, framför allt inom scenkonsten,
och av hur ljus kan vara ett verktyg för att rekonstruera en plats.

Mateus Manninen is a Helsinki based lighting and video designer. He graduated
in 2018 with a Master of Arts from the University of the Arts Helsinki, and in 2021
with a Master of Science from KTH Royal Institute of Technology, majoring in
Architectural Lighting Design. Mateus works with architecture, dance and theatre
productions, light art, installations, and music venues. He is interested in the
architecture of light, especially in performing arts, and the use of light as a tool
for the reconstruction of a space.
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DANSARE / DANCERS
Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se
/ Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

JEANNE DELSUS

DARIO MINOIA

HANNA NUSSBAUMER

IRIS TELTING

JING YI WANG

RICCARDO ZANDONÁ

DANSARPRAKTIKANTER / DANCE INTERNS

INE GARRÉ

SZYMON WALAWENDER
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TIEMEN STEMERDING
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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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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

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.

PROGRAM
FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTO
Märta Thisner, Thomas Zamolo
OMSLAG / COVER
Senay Berhe
PORTRÄTTFOTO KREATIVT TEAM / CREATIVE TEAM PORTRAITS
Thomas Zamolo, Niklas Alexandersson, Carl Thorborg, Laura Malmivaara
PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS
Johan Sundell

Följ oss på / Follow us on
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skanesdansteater.se

