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FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD
50 min, ingen paus

VÄRLDSPREMIÄR
4 mars 2023, Skånes Dansteater, Malmö
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Berättarröstens text finns utskriven hos publikvärdarna i foajén.

 The voice over’s script is available in English from the ushers in the foyer.



KOREOGRAFI, DE SOM SKAPAT DANSEN: 
Jo Strømgren i samarbete med dansarna

MUSIK: 
Rumänisches frühstück, Traditional. Bearbetad av Jan Konceck,  

spelas av Das 1.Strenge Kammerorchester.

Fiesta en Jerez, Traditional. Pepe Romero. 

C’est Paris, Vincent Scotto.

Sirkkojen tanssi, Viljo Vesterinen. 

Saarijärven polkka, Viljo Vesterinen. 

Sur les vagues, Juventino Rosas.  

Lohengrin – Act 1:Prelude, Richard Wagner.

Soñar y nada más, Francisco Canaro. Text Ivo Pelay.  

SCENOGRAF OCH TEXT, DEN SOM SKAPAT RUMMET OCH SKRIVIT TEXTEN I FÖRESTÄLLNINGEN: 
Jo Strømgren

KOSTYMDESIGNER, DEN SOM SKAPAT KLÄDERNA: 
Bregje van Balen

LJUSDESIGNER, DEN SOM SKAPAT LJUSET: 
Ludvig Uppman

DANSARE: 
Kit Brown, Tomáš Červinka, Dario Minoia, Madeleine Månsson, Kat Nakui, Iris Telting

DANSARPRAKTIKANT, UNDERSTUDY,  
DEN SOM HOPPAR IN OM NÅGON BLIR SJUK: 

Ine Garré, Szymon Walawender

REPETITIONSLEDAREN, DEN SOM ORGANISERAR DANSARNA  
OCH HÅLLER EFTER FÖRESTÄLLNINGEN: 

Jenia Kasatkina

MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER
Vi är många på Skånes Dansteater som har arbetat med The Dropouts.

Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se

Följ oss på
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Vi som arbetar på Skånes Dansteater har väldigt roliga jobb. Varje dag  

får vi vara kreativa, kanske lite busiga och tokiga till och med.

 

Vi är väldigt nyfikna på att lära oss nya saker. Genom lek och  

genom att utforska kroppens möjligheter hittar vi udda och ibland  

knäppa sätt att röra oss på. Vi tycker att det är spännande att prova  

nya saker, också sådant som vi inte klarar på första försöket. Vi tycker  

om att testa okända sätt och det är helt okej att göra bort sig.  

Därför brukar vi också säga att vi är modiga.

 

Skapandet av The Dropouts är ett bra exempel på ett projekt som krävde ett 

öppet sinne. Att både kunna lita på sig själv och på kompisarna i teamet. 

Ingen på Skånes Dansteater klarar av jobbet ensam. Vi behöver varandra  

helt enkelt.

 

Det är extremt lyxigt att få dela den färdiga föreställningen 

med dig. Jag hoppas att du får en lagom underlig och  

helt underbar stund tillsammans med oss.

 

Välkommen!

Mira Helenius Martinsson
VD & Konstnärlig ledare
Skånes Dansteater
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VÄLKOMMEN TILL 

– Hej Jo!

Var kommer alla dina idéer från? 
Det undrar jag också ibland. Jag läste många böcker när jag växte upp och utvecklade 

kanske en stark fantasi. Men idéerna börjar ju med det du ser, hör och upplever. 

Världen är en konstig plats och det finns så många historier att berätta, både de som 

är verkliga och de som är lögner. Det mest inspirerande är att prata med människor 

du inte känner, de har alltid något intressant att berätta.

Är det svårt att komma på alla steg? 
Nej, det är ju det jag har gjort i hela mitt liv. Men 

ibland är dansarna bättre än jag och då skapar de 

stegen själva. Som här på Skånes Dansteater. 

Dansarna kommer från hela världen och har alla 

möjliga olika kroppar. Men jag förklarar såklart 

hur de ska röra sig, helst ska de dansa på sätt 

som de inte har gjort tidigare.

Varför valde du att skapa en 
cirkus? 
För på cirkusen är man en stjärna om man är 

annorlunda. Det tycker jag är en bra grej idag. 

De som är lite galna borde få mer respekt. Det 

tråkigaste ordet jag vet är "normal".

Vad är det bästa med karaktärerna i 
The Dropouts? 
Att de gör fel hela tiden, men fortsätter ändå. 

Det viktigaste är inte att imponera, utan att ha 

modet att prova något nytt. Det gäller både 

barn och vuxna. Kanske speciellt vuxna. 

Det är inte lätt att göra cirkus. Oftast får bara de som gör 
samma gamla nummer, på samma gamla sätt, vara med i 
gänget och bli artister. De som tänker annorlunda måste  

sluta och bli något annat. Men inte nu längre!

Skånes farligaste cirkus har anlitat de ovanligaste talangerna 
och skapat en föreställning där allt kan hända. För visst är 
det mycket mer spännande att se lejonet som äter sin tämjare, 
knivkastaren som träffar sin assistent och akrobaten som faller 

i golvet. På riktig cirkus handlar det inte om att vara bäst, 
utan om att vara modigast.

Gör dig redo!

MÖT KOREOGRAFENMÖT KOREOGRAFENMÖT KOREOGRAFENMÖT KOREOGRAFEN
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Vilket land kommer du från? 

Italien

Vem är du i föreställningen? 

Knivkastare & lejon

Hur är din karaktär? 

Knivkastaren är en italiensk man som började kasta knivar på sina 

kompisar i skolan. Blev utvisad och började resa. Varje gång han gör ett 

misstag måste han fortsätta till en annan stad. Idag är hans första dag i 

vår cirkus.

Lejonet kom från Afrika för så länge sedan att han inte minns att han är 

farlig längre. Han brukade äta barn men nu är hans favorithobby att äta 

korv och sova. Direktören fick honom gratis från en gammal cirkus.

MÖT DANSARNAMÖT DANSARNAMÖT DANSARNAMÖT DANSARNA

Vilket land kommer du från?  
Nederländerna

Vem är du? 

Jag utbildar mig till dansare vid ArtEZ University of Arts i Neder-

länderna och är dansarpraktikant på Skånes Dansteater. Jag är 

understudy för karaktären sjöjungfrun. Det betyder att jag spelar 

sjöjungfru när Madeleine inte kan.

Vilket land kommer du från? 

England

Vem är du i föreställningen? 

Pierrot, den ledsna clownen

Hur är din karaktär? 

Pierrot är ledsen, väldigt väldigt ledsen. Han är en clown och 

clowner ska vara roliga och glada och locka fram glädje och 

skratt, men Pierrot är inte och kan inte vara rolig. Han är väldigt 

känslig och överväldigad av negativa känslor och sorgliga tankar, 

särskilt med tanke på att de nyligen förlorade Fågelmannen.  

Han har vissa speciella talanger men ingen verkar någonsin lägga 

märke till dem, så de har inte använts i showen. Han tittar alltid på 

bakom kulisserna och väntar på sitt ögonblick.

Vilket land kommer du från? 

Tjeckien

Vem är du i föreställningen? 

Cirkusdirektör

Hur är din karaktär? 

En mycket ambitiös cirkusdirektör som lätt rycks med på 

diverse upptåg. Han lider av flera sjukdomar och vill lysa 

som den klaraste stjärnan på himlen, men tyvärr faller allt 

sönder under hans händer. Klarar han verkligen av att driva 

en cirkus eller är det så att gruppen helt enkelt suger? 

Vilket land kommer du från?  

Sverige

Vem är du i föreställningen?  

Sjöjungfru

Hur är din karaktär? 
Sjöjungfrun fångades nyligen från havet och vet inte så mycket 

om vår värld ännu. Hon är besatt av mat och det är det enda hon 

kan prata om. Hon är nyfiken och älskar att tävla. Ibland kan hon 

vara sömnig, men mat ger henne alltid energi och tillfredsställelse. 

Också vatten friskar upp henne när hon varit för länge på land. 

Dragspelet är hennes favoritmusikinstrument.

Vilket land kommer du från? 

Nederländerna

Vem är du i föreställningen? 

Lejontämjare

Hur är din karaktär? 

Lejontämjaren är tuff och självsäker. Hon är inte så nöjd med de andra 

medlemmarna i cirkusen. Hon tycker att hon är den mest professionella 

och skickliga av dem alla. Lejontämjaren gömmer sig inte för något 

och ser faran rakt i vitögat. Hon håller inget inne och berättar gärna hur 

saker ska göras.

Vilket land kommer du från? 

Kanada

Vem är du i föreställningen? 

Knivkastarens assistent

Hur är din karaktär? 

Assistenternas assistent! Finns ingen hon inte varit assistent till. 

Fågelmannens assistent. Sågkastarens assistent. Kändisens assistent. 

Trollkarlens assistent. Samurajens assistent. För tillfället anställd som 

knivkastarens assistent. Men hon kan inga trick förutom att spela såg.

TOMÁŠ ČERVINKATOMÁŠ ČERVINKA

MADELEINE MÅNSSONMADELEINE MÅNSSON

KAT NAKUIKAT NAKUI

INE GARRÉINE GARRÉ

IRIS TELTINGIRIS TELTING

DARIO MINOIADARIO MINOIA

KIT BROWNKIT BROWN
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Testa gärna några av dessa frågor 
för att få igång samtalet.

VAD SÅG DU?VAD SÅG DU?VAD SÅG DU?VAD SÅG DU?

När du tittar på dans är det fritt fram att tolka det du ser på scenen. 

Det finns inget rätt eller fel. Därför är det så spännande att prata om 

dansupplevelsen efteråt! Såg du och de andra i publiken samma sak? 

Fick föreställningen er att känna samma känslor? 

DANSLEXIKON

Var det någon särskild 

stämning som skapades 

i föreställningen?

Beskriv hur kostymerna 

och scenen såg ut?

Hur fick föreställningen 

dig att känna?
Hur många  

dansare 

medverkade?

Vilken 

slags musik 

spelades?

Vilka karaktärer  

fanns med i 

föreställningen?

Beskriv en 

rörelse som  

du såg?

Vilken relation 

hade dansarna 

med varandra?

KOREOGRAFI Den dans som koreografen bestämt. KROPPSSPRÅK Hur man pratar 

med kroppen genom rörelser och gester. MUSKELMINNE När kroppen har lärt sig rörelser 

utantill och man kan göra dem utan att behöva tänka t ex cykla. REPETERA När man övar 

om och om igen på steg, dans, rörelse t ex. RÖRELSEMÖNSTER Ett särskilt sätt att röra 

på kroppen/röra sig som återkommer, i en koreografi eller hos en enskild dansare eller  

koreograf. IMPROVISERA När man hittar på rörelserna i stunden. UNISONT När alla 

dansar lika. SOLO När man dansar själv.
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PROGRAM

FÖRESTÄLLNINGSFOTO
Jubal Battisti 

PORTRÄTTFOTO JO STRØMGREN 
Carl Johan Folkesson

PORTRÄTTFOTO DANSARE
Johan Sundell

PORTRÄTTFOTO MIRA HELENIUS MARTINSSON
Jesper Berg

Läs mer på skanesdansteater.se

Världspremiär 11 maj | Spelar till 9 juli | På Skånes Dansteater

Ta steget in i ett kalejdoskopiskt underland.
Dansande gestalter. Musik. Visuell konst.

in:finite

Biljetter: skanesdansteater.se
2020
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skanesdansteater.se


