Koreografi: Fabio Liberti

Skånes Dansteater dansar ut med ett nytt verk av italienska koreografen Fabio
Liberti. I NOOK blir dansande kroppar ett byggande kollektiv. En grupp som skapar en plats att vara tillsammans på. Men deras värld slutar aldrig att förändras.
Omedvetet förvandlar de slingrande stigar till luriga labyrinter och bygger hinder
för sin samexistens.

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
NOOK kan bokas från augusti 2021
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KREATIVT TEAM
KOREOGRAFI Fabio Liberti
MUSIK ATMO Music Productions
KOSTYMDESIGN Jernej Bizjak, Fabio Liberti
KOREOGRAFIASSISTENT Jernej Bizjak
DANSARE Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Matthew Branham, Kit Brown, Samuel Denton,
Jure Gostinčar, Laura Lohi, Yiorgos Pelagias

TEKNISK A FÖRUTSÄTTNINGAR
PÅ TURNÉ: Från augusti 2021.
LÄNGD: ca 30 min. Ingen paus.
MÅLGRUPP: Åk 4 och uppåt.
MEDVERKANDE: 7 dansare.
SCENKRAV: Spelas utomhus. Publiken står runt spelplatsen.
Kan även spelas i idrottshallar och liknande.
OPTIMALT SCENMÅTT: 12 x 12 m, plan gräsmatta.
EL: Ett uttag, 3-fas 16 ampere.
BYGGTID: 3 timmar för tekniskt arbete och spacing före föreställningen. 1 timme efter föreställningen.
BYGG- OCH BÄRHJÄLP: 2 personer.
LOKALÖNSKEMÅL: Tillgång till omklädningsrum och toaletter i närheten.
SKÅNES DANSTEATER PERSONAL: Sammanlagt 10 personer
(7 dansare , 1 repetitionsledare, 1 scenmästare/ljustekniker och 1 kostymansvarig).

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

KONTAKT
Anna Nordlund
Turnéläggare
E-post: anna.nordlund@skanesdansteater.se

PRIS
15 000 sek för offentlig föreställning.
9 000 sek för skolföreställning inklusive
en workshop. Ytterligare en skolföreställ-

Tel: 0705-40 03 51

ning med workshop samma dag kostar
4 500 sek.

Liselotte Lindahl
Projektledare Dialog
E-post: liselotte.lindahl@skanesdansteater.se
Tel: 0706-96 58 09

OM TEAMET
Fabio Liberti Koreografi, kostymdesign
Fabio Libertis prisbelönta dansföreställningar har visats på internationella scener
och festivaler runt om i Europa. Han har skapat verk för danskompanier i Danmark, Tyskland, USA, Storbritannien och Sverige. Fabios verk har dessutom visat
på de danska konstmuseerna Louisiana Museum of Modern Art, Charlottenborg
Museum och Den Frie Centre of Contemporary Art.

ATMO Music Productions Musik
Atmo Music Productions är en kompositörsduo bestående av Giulio Donati och
Simone Donati. Duon designar ljud med breda influenser och ett stort antal,
främst elektroniska, källor. Deras passion drivs av kärleken till ett detaljerat utforskande av ljud som vill förmedla ett budskap och ta med lyssnaren på en resa.
De uppskattar samarbeten mellan olika konstformer och de möjligheter som då
föds.
Atmo Music Productions har skapat musik till flertalet artister, videokreatörer, koreografer, modedesigners och danskompanier i Europa och USA.

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 Danseteater 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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