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”Vi är frukten av det väldiga vridmoment 
som driver detta universum framåt. 
Vi är inte individer utan en storslagen ansamling 
av allt som levt förut.” 
fri översättning ur Split Tooth, Tanya Tagaq

TORQUE är en dansföreställning om utmaningarna att bygga din 
egen identitet och den kollektiva. En fysisk lekplats som utforskar 
spänningarna mellan längtan efter att vara sann mot dig själv – och 
efter samhörigheten om du istället ger efter.

TORQUE är förkroppsligandet av ett kollektiv som både omfamnar 
och kväver.

Dansarna är fysiskt förbundna, hand-i-hand, genom hela förestäl-
lningen. Att hålla kvar, inte släppa taget ens för en kort sekund, får 
dem att aktivt söka samarbete. Samtidigt som deras frustration över 
att vara begränsade ökar.

Upplev hur de lär sig att leva i varandras närvaro. Utvecklar en 
känslighet och en ovillkorlig respekt för timing. Accepterar att varje 
handling får fysiska och känslomässiga konsekvenser i en oavbruten 
obrytbar kedja. Accepterar att den enas kropp – den enas hand – 
bokstavligen blir den andras.

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

KONTAKT 
Anna Nordlund 
Turnéläggare
E-post: anna.nordlund@skanesdansteater.se
Tel: 0705-40 03 51

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

PRIS
15 000 kr per föreställning. för offentlig föreställning.
Skolföreställningar och danskunskapande aktiviteter  
enligt separat överenskommelse.

KREATIVT TEAM

Koreografi: Fabio Liberti

Kostymdesign: Jernej Bizjak, Fabio Liberti

Koreografiassistent: Jernej Bizjak

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
På turné: Från augusti 2021

Föreställningslängd: ca 40 min. Ingen paus. 

Målgrupp: Åk 4 och uppåt

På scen: 7 dansare

Scenkrav: Spelas utomhus. Publiken står runt spel-
platsen.

Optimalt scenmått: 12 x 12 m, plan gräsmatta

El: Ett uttag, 3-fas 16 ampere

Byggtid: Vi behöver 3 timmar för tekniskt arbete och 
spacing före föreställningen. 1 timme efter föreställ-
ningen.

Lokalönskemål: Tillgång till omklädningsrum och 
toaletter i närheten.

www.skanesdansteater.se • info@skanesdansteater.se • +46 (0) 40-20 84 71

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.
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