Ett dansprojekt i dina kvarter
Koncept Rachel Tess • Ulrich Ruchlinski

Time Loops är ett dansprojekt som djupdyker i ditt närområde våren och
sommaren 2022. Med hjälp av dans och rörelse undersöker vi gemenskap,
plats och tid i förhållande till människorna, rutinerna och landmärkena i
dina kvarter.
Time Loops riktar sig till barn, ungdomar och vuxna i Skåne. 20 lokala deltagare möter fyra dansare från Skånes Dansteater och genom dansworkshoppar skapar de en föreställning tillsammans. Projektet pågår under två
veckor och föreställningen arbetas fram, repeteras och visas utomhus på
en plats som betyder något för deltagarna.
Time Loops vill stoppa tiden med hjälp av dans, ljud och sång. En garanterat minnesvärd upplevelse för deltagare och åskådare i området!
Just nu söker Skånes Dansteater samarbetspartners i hela Skåne som
vill bli vår medarrangör för Time Loops under 2022. Skicka din intresseanmälan till oss idag!

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.

VALBARA PERIODER 2022
2 – 15 maj
23 maj – 5 juni
6 – 19 juni
20 juni – 3 juli
4 – 17 juli
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KREATIVT TEAM
KONCEPT, KOREOGRAFI Rachel Tess
KONCEPT, SCENOGRAFI, LJUDDESIGN Ulrich Ruchlinski
DANSARE Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Kit Brown, Samuel Denton och Laura Lohi

FÖRUTSÄTTNINGAR
VALBARA PERIODER: 2 – 15 maj, 23 maj – 5 juni, 6 – 19 juni, 20 juni – 3 juli, 4 – 17 juli 2022.
MEDVERKANDE SKÅNES DANSTEATER: 4 dansare och en repetitionsledare.
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer kan medverka. Vi ser gärna en mångfald bland deltagarna.
UPPLÄGG: 3 – 4 timmar långa kreativa workshoppar (minst 7 stycken) under 2 veckor, antingen på
dagtid eller kvällstid.
Perioden avslutas med en eller flera föreställningar utomhus där deltagarna medverkar. I den mån
det är möjligt kommer vi att skräddarsy ett paket efter våra samarbetspartners önskningar och
behov.
LOGI: Om logi krävs, utgår ersättning för omkostnader i enlighet med överenskommelse.
MAT OCH LOKAL: Vi önskar hjälp med organisering av mat och lokal. Vi önskar att deltagare erbjuds
fika och/eller måltid under träffarna. Vi behöver en lokal där vi kan samlas, äta och dansa tillsammans.

KONTAKT
Mira Helenius Martinsson
VD / Konstnärlig ledare
E-post: mira.helenius@skanesdansteater.se
Tel: 070-67 88 771

Tanja Mangalanayagam
Projektledare Dialog
E-post: tanja.mangalanayagam@skanesdansteater.se
Tel: 0706- 90 81 41

OM TEAMET
Rachel Tess Koncept, koreografi
Rachel Tess är en amerikansk koreograf och dansare som bor och arbetar i Sverige sedan många år. Hon är konstnärlig ledare för Milvus Artistic Research Center
(MARC) i Knislinge och curator för Live-art på Wanås Konst. Rachel är även lärare
på NOVA Performance Academy och Kulturskolan i Simrishamn. Bland hennes senaste verk kan nämnas Den Kosmiska Havsträdsgårdspassagen, Any Number of
Sunsets och Still Untitled. 2018 tilldelades Rachel YstadsAllehanda Kulturpris och
2019 mottog hon Birgit Cullberg-stipendiet.

Ulrich Ruchlinski Koncept, scenografi, ljuddesign
Ulrich Ruchlinski är ljusdesigner, musiker och konstnär. Han har samarbetat med
flertalet koreografer och designat verk för scen och installation med bland andra Lena Josefsson, Philippe Blanchard, Dorte Olesen, Sindri Runudde, Nicole
Neidert, SUEN Butoh Company, Satoshi Kudo, Victor Fröjd och Rachel Tess.
Ulrich arbetar fram för allt med ljusdesign, men uttrycker sig även konstnärligt
genom musikalisk gestaltning, ljuddesign och liveuppträdanden med gitarr och
bas. Sedan 2014 driver han den konstnärliga plattformen Imulto tillsammans med
kollegorna Thomas Dotzler och Imre Zsibrik.
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