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VÅR DAG är en dansupplevelse som omsluter dig och väcker upptäc-

karlust. En stund fylld av ljus och färg när den skånska vintern är som 

mörkast och gråast. VÅR DAG är både en konstupplevelse och en dans-

föreställning. Dansarna blir dina ledsagare genom vår magiska spelplats 

där textilkonstnären Malin Bobeck Tadaas interaktiva och färgsprakande 

installation Water skimrar och pulserar.

Koreografen Tina Tarpgaard och kompositören Lars Greve har inspirerats 

av rörelser och ljud som invånare i Skåne har fått bidra med under året. 

Kom in i ljuset, fly vintermörkret med oss. VÅR DAG är en unik upplevelse 

som du kommer bära med dig länge!

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
10 januari – 11 mars 2022

Datum för 2023 kan diskuteras.





KONTAKT

Julianna Vidarsdottir

Turnéläggare

E-post: julianna.vidarsdottir@skanesdansteater.se

Tel: 0705-40 03 51

Liselotte Lindahl

Projektledare Dialog

E-post: liselotte.lindahl@skanesdansteater.se 

Tel: 0706-96 58 09

PRIS

10 000 sek som offentlig föreställning 

Skolföreställning enligt separat överens-

kommelse.

KREATIVT TEAM
KOREOGRAFI Tina Tarpgaard med inspiration av Skånes invånare

MUSIK Lars Greve med inspiration av Skånes invånare

SKULPTUR Water av Malin Bobeck Tadaa

LJUSDESIGN Peter Lundin

KOSTYMDESIGN Åsa Gjerstad

DANSARE Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Kit Brown, Samuel Denton och Laura Lohi alternerar 
i VÅR DAG. Tre av dem dansar i din föreställning.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
PÅ TURNÉ: 10 januari – 11 mars 2022.

LÄNGD: En interaktiv upplevelse. Ges varje halvtimme, 7 gånger, under 4 timmar. 
Publiken kan välja att stanna längre.

MAXANTAL I PUBLIK:  25 personer kan uppleva installationen samtidigt. 
Ca 175 personer under en dag.

MÅLGRUPP:  Föreställningen passar alla åldrar. Som skolföreställning från 10 år och uppåt.  
Särskolor välkomnas.

MEDVERKANDE:  3 dansare och textilskulpturen Water.

LOKAL: Luftig lokal som är större än 12 x 16 m, 4 m takhöjd. Mörkläggning är önskvärt.
Tillgång till omklädningsrum och toaletter.

EL: Ett uttag, 3-fas 16 ampere.

BYGGTID: Behöver tillgång till lokalen dagen före föreställning. 
Spelar gärna flera dagar i samma lokal. Riv: Ca 3 timmar efter föreställningen slut.

BYGG- OCH BÄRHJÄLP: Ca 5 personer.

SKÅNES DANSTEATER PERSONAL: Sammanlagt 8 personer (4 dansare varav 3 medverkar i 
föreställningen, 1 repetitionsledare, 3 tekniker inklusive chaufför)

DANSKUNSKAPANDE AKTIVITET
VÅR DAG kan användas som inspiration för Skapande Skola-projekt. Vi träffar dessutom gärna publiken innan eller 

efter upplevelsen i danskunskapande aktiviteter som workshop, föreläsning eller studiecirkel.



OM TEAMET

Tina Tarpgaard Koreografi

Tina Tarpgaard är koreograf och dansare baserad i Köpenhamn. 2005 grundade 

hon danskompaniet Recoil performance group och har sedan dess arbetat med 

koreografiska och tvärestetiska projekt, till exempel i samarbete med programva-

rukonstnärer och biokonstnärer. Tinas verk har vunnit flera priser både nationellt 

och internationellt.

Lars Greve Musik

Musikern Lars Greve har under de senaste 15 åren släppt över 50 studioalbum 

i olika samarbeten, flera av dem har nominerats till Danish Music Awards. Han 

guldbaggenominerades för bästa originalmusik 2020. Lars är kompositör, saxofo-

nist och klarinettist och skapar ofta verk som utmanar de traditionella musikaliska 

formaten.

Malin Bobeck Tadaa Skulptur

Malin Bobeck Tadaa är textilkonstnär och designer som arbetar med smarta 

textilier, kombinerar traditionella material med optisk fiber, lysdioder och ny teknik.

Åsa Gjerstad Kostymdesign

Åsa Gjerstad har en bakgrund som modedesigner med kollektioner i eget namn. 

De senaste 15 åren har hon uteslutande arbetat med scenkostym till allt från 

cirkus, teater, opera och dans till popband, film och tv.

Peter Lundin Ljusdesign
Peter Lundin har arbetat med scenkonst sedan av åttiotalet. Han har arbetar 

framför allt med dansföreställningar, men även skapat ljusdesign till opera-, 

drama- och musikalföreställningar. Sedan några år arbetar Peter även med 

TV-produktioner. Sedan 2010 drivar han företaget Qpoint och har samarbetat 

med flertalet danskompanier i Europa.

Dansare
Maria Pilar Abaurrea Zardoya 
Kit Brown 
Samuel Denton 
Laura Lohi
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