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KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY
Tina Tarpgaard i samarbete med dansarna, med inspiration av Skånes invånare 

Tina Tarpgaard in collaboration with the dancers, with inspiration from Skåne’s inhabitants

MUSIK / MUSIC 
Lars Greve med inspiration av Skånes invånare

Lars Greve with inspiration from Skåne’s inhabitants

SKULPTUR / SCULPTURE
Water av / by Malin Bobeck Tadaa

LJUSDESIGN / LIGHTING DESIGN
Peter Lundin

KOSTYMDESIGN / COSTUME DESIGN
Åsa Gjerstad

MUSIK MEDPRODUCENT / MUSIC CO-PRODUCTION 
Anders Bach Pedersen

DANSARE / DANCERS
Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Kit Brown, 

Samuel Denton, Laura Lohi

REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTORS
Patrick Bragdell Eriksson, Gwyn Emberton

MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER / COWORKERS SKÅNES DANSTEATER
Vi är många på Skånes Dansteater som har arbetat med VÅR DAG. 

Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se

There are numerous colleagues at Skånes Dansteater who have worked with  
producing VÅR DAG. You will find us all under Contact on skanesdansteater.se

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION
Se nästa sida / See next page

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE

28 nov 2021, Skånes Dansteater, Malmö, Sverige / Sweden

VÅR DAG

Följ oss på / Follow us on
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Till dig som ska se  
VÅR DAG
VÅR DAG är en dansupplevelse som pågår i fyra timmar. Var 30:e minut  

vid sju tillfällen under föreställningens gång släpps publik in i salongen,  

max 25 personer åt gången.

Föreställningen består av ett öppet scenrum, en ljudinstallation i form av 

bänkar som du gärna får sitta på, fyra dansare och tre skulpturer. Du är  

välkommen att röra dig och sitta var du vill i scenrummet, gå nära, byta  

plats eller sitta kvar under föreställningens gång.

Innan du går in i salongen kommer vi att be dig att ta av dig skorna.

Du får stanna så länge du vill i VÅR DAG under föreställningens gång.

Visitor’s information
’VÅR DAG’ is a durational performance lasting four hours. Every 30 minutes 

at seven instances during the performance audience is taken into the perfor-

mance space, max 25 persons each time.

The performance space is an open stage area, with seating in the form of 

sound installation benches which you are welcome to sit on, four dancers 

and three sculptures. You are welcome to move and sit wherever you wish 

in the performance space, go close, change seats or stay put during the 

performance.

Before entering the performance space we ask you to take off your shoes.

You are welcome to stay in ’VÅR DAG’ as long as you wish.
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Känn på musiken,  
ljuset och dansen 
Ljud från Skåne som känns i hela kroppen, dans och rörelse inspirerade av människorna  
som har påmint oss om varför vi dansar, tre lysande skulpturer byggt av optiska tyger, 
dansare som befinner sig i installationen fyra timmar och du. Det är några av dom magiska 
ingredienserna i VÅR DAG. 

VÅR DAG erbjuder ljus, energi och reflektion under den mörkaste tiden i Skåne. Tematiken 
utforskar förutsättningarna vi har här på jorden, den cykliska resan både runt solen och 
planetens axel. Vi är alla påverkade av ljuset och mörkret, likaså är vi alla beroende av ett 
socialt sammanhang. Dansen, musiken, konsten och mötet med andra människor har genom 
tiderna spelat en stor roll i utvecklingen av mänskligheten. Känns episkt, men jag lovar att 
upplevelsen är varm och närvarande. 

Konstnärliga team är en härlig blandning av både gamla kollegor och personer som arbetar 
tillsammans för första gången. Det har varit en fröjd att följa det noggranna arbetet som 
påbörjade redan två år sedan. VÅR DAG är helt enkelt ett massivt projekt som har skapats 
med hjälp av massor med innovation och oväntade möten. 

Detta otroliga och speciella projekt gör mig verkligen varm i hjärtat. Jag önskar det samma 
för dig och att du ska ha en uppriktig stund med oss. Mötet med dig kommer att informera 
framtida VÅR DAG-upplevelser, du ska ha ett varmt tack för din medverkan.  

Välkommen! 

Feel the music,  
light and dance 
Sound from Scania that you can feel in your whole body, dance and movement inspired by 
the people who helped us remember why we dance, three luminous sculptures made of 
optic fabric, dancers who are present in the installation for four hours, and you. These are 
some of the magic ingredients of ’VÅR DAG’ (Our Day/Spring Day). 

VÅR DAG offers light, energy and reflection at the darkest time of year in Scania. The theme 
explores our life conditions here on Earth, the cyclical path around the sun and the axis 
of our planet. We are all influenced by light and darkness, and we all depend on social 
contexts. Dance, music, art and meeting other people have been essential to evolution 
since the dawn of humanity. Sounds epic, but I promise you this will be a warm and intimate 
experience. 

The creative team is a delightful mix of old colleagues and people working together for the 
first time. It has been a pleasure to follow their meticulous process from day one two years 
ago. VÅR DAG is simply a massive project, created with loads of innovation and unexpected 
encounters. 

This incredible and unique project is truly heart-warming. I hope you will feel the same way 
about it and that you will experience an authentic moment with us. Our encounter with you 
will inform future VÅR DAG experiences, so we thank you warmly for your participation.  

Welcome! 

Mira Helenius Martinsson
VD & Konstnärlig ledare / CEO & Artistic Director
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Välkommen till VÅR DAG – en fyratimmars dans- och konstupplevelse om 

dans och ljud i Skåne. 

VÅR DAG handlar om några av de ovärderliga saker vi vänder oss till för 

inspiration och glädje, inte minst under årets mörkaste tid. Som dans, musik 

och ljus. Det handlar också om att föra vidare kunskap om rörelser, idéer 

eller ljud. Jag ser det som ett ständigt flöde av översättningar vi alla gör 

dagligen – något kraftfullt och viktigt som förbinder oss med varann. Kanske 

finns den verkliga kraften i att vi delar med oss av det vi vet, snarare än att 

uppfinna det?

I VÅR DAG möter vi sådana översättningsprocesser med en performativ 

handling av dans, ljudinstallation och ljusskulptur som pågår i fyra timmar.

Så stanna så länge du vill.

DANSEN
I installationen får du träffa fyra dansare. I fyra timmar förkroppsligar de sina 

minnen av danser och personer de mött på dansskolor, föreningar och dans-

grupper i Skåne i början av hösten 2021. 

Det koreografiska materialet är vår översättning av de danser och rörelser 

som människorna vi mött i Skåne generöst har gett till oss.

Det vi upplevt under arbetet med VÅR DAG är hur dans lyfter, stärker och 

sammanför människor varje dag. Ett dyrbart minne som jag tror att vi alla 

kommer att dela. 

Och nu vill vi dela med oss av det minnet till dig och låta dig uppleva VÅR 

DAG – som en hyllning till Skånes immateriella kulturarv. Du kanske till och 

med tar med dig ett par ögonblick hem?

Koreografin består av flera scener där dansarna översätter rörelser – men 

också dansglädjen de kände under våra besök.

Tack alla för dansen!

MUSIKEN
Musiken har komponerats på samma sätt, utifrån ljud som spelats in i eller 

upp av folk i Skåne. Musiken i VÅR DAG är dessutom en kroppslig upplevelse, 

eftersom ljudet kommer ifrån de sex bänkarna i rummet – där du alltså bok-

stavligen kan känna på ljudet. 

Varje timme i ljudinstallationen motsvarar ett dygn av ljud i Skåne. Från fiskar 

och fåglar till fotbollsplaner, skolbarn och folkmusiker. 

Var och en av de sex bänkarna har sitt eget ljud. Tillsammans bildar de en 

ljudinstallation med sex olika ljudkällor och naturligtvis får du prova alla  

bänkarna när du besöker VÅR DAG.

LJUSET
Precis som med ljudet motsvarar varje timme i föreställningen ljusets och 

mörkrets växlingar under ett dygn. Och även ljuset är kroppsligt gestaltat  

i VÅR DAG – i form av skulpturen Water (Vatten) som utgör scenografin  

för VÅR DAG. 

Water är gjord av ett specialvävt tyg som innehåller optiska fibrer som lyser 

upp skulpturen inifrån. Och du är välkommen att både se och röra vid den 

skira sammanflätningen av ljuset.

Tina Tarpgaard

Kära publik!

10 11



Welcome to ’VÅR DAG’ (Our Day/Spring Day) – a duration dance and art 

experience, dedicated to dance in, and the sound of Skåne. 

’VÅR DAG’ is about some of the precious things we turn to for inspiration and 

joy, especially at the darkest time of year. Such as dancing, music and light. 

It is also about the act of passing on the knowledge of a movement, an idea 

or a sound. Something I like to see as a continuous flow of translations that 

we all do on a daily basis and  a powerful and important interconnectivity 

between us. Maybe the real power lies in passing on what we know, rather 

than inventing it.

’VÅR DAG’ deals with these processes of translation through a performative act 

involving dance, sound installation and light sculpture that lasts for four hours.

You are invited to stay for as long as you wish.

THE DANCE
In the installation you will meet four dancers. Over the course of four hours 

they embody their memory of the dances and personalities they encountered 

at dance schools, clubs and dance communities in Skåne in early autumn 2021. 

All choreographic material is our translation of the dances and movements 

that were generously given to us by the people we met in Skåne.

What we experienced during the process of ’VÅR DAG’ is how dance uplifts, 

empowers and brings people together every day. A precious memory that I 

believe will stay with all of us. 

We now want to share this memory with you, through the experience of  

’VÅR DAG’ – as a celebration of the immaterial cultural heritage of Skåne. 

You might even take one or two moments with you home.

The choreography consists of several scenes where the dancers translate 

movements and not least the joy of dancing that they encountered during 

our visits.

Thank you, all of you, for your dances!

THE MUSIC
The music was composed in the same way, based on sounds recorded  

or played by people in Skåne. The music in ’VÅR DAG’ is also a physical  

experience, as all sounds are produced by the six benches you will find in 

the room – inviting you to literally feel the sound. 

Every hour in the sound installation reflects the sounds of 24 hours in Skåne. 

From  fish and birds to football fields, school kids and folk musicians. 

Each of the six benches is dedicated to one sound, forming an audio- 

installation with six different sources and we invite you to switch benches 

during your visit to ’VÅR DAG’.

THE LIGHT
Like the sound, every hour reflects the cycle of light and darkness over  

24 hours. Light is also physically palpable in ’VÅR DAG’, in the form of the 

sculpture Water. This work provides the scenographic element for ’VÅR 

DAG’. Water is made of a custom woven fabric that contains optical fibers 

that illuminate the sculpture from within, and we invite you to both see and 

touch the delicate interweaving of the light.

Tina Tarpgaard

Dear Audience!
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Alice Papiernek
Dansföreningen saltito Klippan
Fryshuset i Malmö
Hanna My Jansson
Hvilan 
Jessica Rönn Larsson 
Kulturcentrum Skåne
Kulturskolan i Lund

Mor Sabar Rekk 
Sabar Sabar Rekk
Paulina Rosson 
Pildammsparken 50+ 
Raquel Lemos
Ringsjögillet i Stehag
SWOP

TACK FÖR DANSEN

Folket i staden
Fåglarna i skogen
Fiskarna i vattnet
Bilarna på gatorna
Vinden i Åhus
Vattnet i Malmö
Träden i Åstarpe
Svenska folkmusiker
Skolbarn
Du som skickade in ljud

The people of the city
The birds in the forest
The fish in the water
The cars on the streets
The wind in Åhus
The water in Malmö
The trees in Åstarpe
Swedish folk musicians
School children
You who sent in audio recordings

TACK FÖR MUSIKEN THANK YOU FOR THE MUSIC

THANK YOU FOR THE DANCES
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WATER 
Water är en serie skulpturer inspirerade av livets utveckling på jorden. Havs-

djupen är fortfarande de mest otillgängliga och minst utforskade platserna 

på vår planet. Likväl är det här vi kommer ifrån, här livet började. Water är en 

utforskning av dessa dolda ursprung.

Mönstret på tyget kommer från sandmaskar som lever på havsbotten.  

När garnet drar ihop tyget, uppstår former som påminner oss om koraller 

eller hydrotermala öppningar i djuphavet. Ljusmönstren är inspirerade av  

de elektroluminiscerande varelser som bebor dessa världar.

"In the work with ’OUR DAY’,  

I have had to look at ’Water’ with 

different eyes, as the sculptures 

now have a larger context.  

Dancers, music, art and audi-

ence can meet in a completely 

new way. The whole has become 

something much greater than the 

sum of its parts."

WATER
’Water’ is a series of sculptures inspired by the evolution of life on earth. 

The depths of the oceans are still the most inaccessible and least explored 

places on the planet. Yet, this is where we are from, where life started. 

Water is an exploration of these hidden origins.

The pattern on the fabric comes from sandworms living on the ocean bed. 

As the yarn pulls the fabric together, shapes emerge that remind us of 

corals, or deep sea hydrothermal vents. The lights patterns are inspired  

by the electroluminescent creatures that inhabit these worlds.

"I arbetet med VÅR DAG har 

jag fått se på Water med 

andra ögon, då skulpturerna 

fått ett större sammanhang. 

Dansare, musik, konst och 

publik får mötas på ett helt 

nytt sätt. Helheten har blivit 

något mycket större än  

summan av delarna." 

Malin Bobeck Tadaa, textilkonstnär / textile artist

Foto / Photo Yann Houlberg Andersen
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"De här besöken hos olika dansande föreningar och grupper  

kommer att finnas kvar i mig som en inspirerande påminnelse  

om att fortsätta fira att jag har en kropp. Och att jag kan röra den. 

Och som en insikt om att olika sätt att röra sig kan väcka olika 

känslor och återkalla minnen.

Genom att under processen ha tvingats fråga mig själv: vad kan 

vara mitt favoritsätt att röra mig på och varför, har jag lärt mig 

vad jag tycker allra bäst om med dans. Om du är nyfiken och vill 

veta, kom och fråga mig under föreställningen!"

"These visits to the different dancing communities will stay 

with me as an inspiring reminder to keep celebrating that I 

have a body. And that I can move it. And as a realization that 

different ways of moving can raise different feelings and 

recall memories.

By having to ask myself during the process: what could be 

my favourite way of moving and why, I 've learned what my 

favourite thing about dancing is. If you're curious to know, 

come and ask me during the show!"

Laura Lohi, dansare / dancer
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“Everywhere we’ve been in this 

process – in all of the various 

places where dance is being 

done in Skåne – we’ve been  

met with the same generous 

outpouring of energy and  

sense of community. The dances 

have been different, the people 

have been different but the sense 

of togetherness and vitality has been 

similar if not the same. 

We’ve asked people simple questions 

about why they dance, how they started 

dancing and what memories they have of 

dancing and I’ve been so overwhelmed with 

the positive force of it all - and by the sense 

of history: so many ways of dancing have 

trickled down from all over the world to  

meet here and now in the south of Sweden. 

What we do in this piece feels like a humble 

attempt to respond to all of the generosity and 

community and history we’ve been gifted by the 

people we’ve met.”

Kit Brown, dansare / dancer

"På alla ställen vi har varit på i den här 

processen – alla de olika platser där det 

dansas i Skåne – har vi mötts av samma 

generösa överflöd av energi och  

gemenskap. Danserna har varit olika,  

människorna har varit olika men  

känslan av samhörighet och livskraft 

har varit likartad om inte densamma. 

Vi har ställt enkla frågor till människor 

om varför de dansar, hur de började 

dansa och vilka minnen de har av dans. 

Jag har blivit så överväldigad av den 

positiva kraften i det hela – och av känslan 

av historia: så många sätt att dansa på har 

sipprat ner från hela världen för att träffas 

här och nu i södra Sverige. Det vi gör i den 

här föreställningen känns som ett ödmjukt 

försök att bemöta all generositet och  

gemenskap och historia som människorna 

vi har träffat har gett till oss."
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”Varje möte leder till en 

upptäckt av nya anled-

ningar till varför vi dansar 

och dansens kraft att 

förvandla fysiska och inre 

rum i människan. Den kan 

lysa upp situationer och åter-

kalla minnen och känslor i våra 

kroppar. Det ständiga leendet 

på mina läppar och den bestående 

glimten i mina ögon under denna 

process har varit ett resultat av de 

inspirerande möten som jag har fått 

uppleva hela vägen.”

“Each of the encounters led to a discovery of new  

reasons why we dance and its power to transform  

physical and internal human spaces. It can light up  

situations and recall memories and sensations in  

our bodies. The permanent smile on my face  

and the lasting twinkle in my eyes during this 

process has been a result of the inspiring inter- 

actions that I have experienced throughout.” 

Maria Pilar Abaurrea Zardoya, dansare / dancer
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“Vår Dag is one of those special projects that I’ll treasure  

for years to come. It’s been such a privilege to meet  

people from all over the region and share personal  

stories and experiences through the simple act of  

dancing. We’ve met some extraordinary people and  

witnessed their generosity and passion for dance.

 

Learning their dances from different traditions has 

been an opportunity to contemplate time: these dances 

existed before me and they live beyond me. Coming 

together, connecting through movement, talking and 

collaborating couldn’t feel more relevant and necessary 

in the times that we are living in. I’m incredibly 

proud to be part of this immersive work that I 

think is deeply rooted in value, exchange 

and, above all, the transformative 

power of dance.“

Samuel Denton, dansare / dancer

”Vår Dag är ett av de där speciella projekten som jag kommer att  

uppskatta i många år framöver. Det har varit ett sådant privilegium  

att träffa människor från hela regionen och dela personliga berättelser 

och erfarenheter genom den enkla handlingen att dansa. Vi har träffat 

fantastiska människor och känt deras generositet och passion för dans.

 

Att lära sig deras danser från olika traditioner har varit en möjlighet att 

fundera över tiden: dessa danser fanns före mig och de kommer att 

fortsätta finnas efter mig. Att mötas, knyta an genom rörelse, prata och 

samarbeta kunde inte kännas mer relevant och nödvändigt i den tid vi 

lever i. Jag är otroligt stolt över att vara en del av detta omslutande verk 

som jag tycker går på djupet gällande vad som är viktigt, hur vi möter 

varandra, och framför allt, dansens föränderliga kraft.”
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM 

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 programvarukonstnärer och biokonstnärer. 

Hennes verk har vunnit flera priser både nationellt och internationellt, 
inklusive årets bästa dansföreställning vid Danmarks mest prestige-
fulla teatergala, Reumert-galan. Tina Tarpgaard har också varit aktuell 
som gästkoreograf hos flertalet danskompanier, bland annat Dansk 

Danseteater, Den Kongelige Ballet, Det Kongelige Teaters samtida danskompani Corpus 
i Danmark och Norrdans i Sverige. Tina är utbildad dansare vid Rambert School of Ballet 
i London och vid Rudra Béjart School i Lausanne, Schweiz. För närvarande läser hon en 
masterutbildning i offentlig förvaltning vid Copenhagen Business School.

Läs mer på: recoil-performance.org

Tina Tarpgaard is a choreographer and dancer based in Copenhagen. In 2005 she 
founded the company Recoil Performance Group, the group evolves choreographic and 
cross-aesthetic projects often in collaboration with software artists and bio artists.

Her work have won several awards both nationally and internationally, including the  
National Danish Performing Art Award (REUMERT) for best dance performance. Tina 
Tarpgaard has also been a guest choreographer with several companies, including  
Danish Dance Theater, The Royal Danish Ballet, The Royal Theatre’s contemporary  
company Corpus in Denmark and Norrdans in Sweden. Tina trained at the Rambert 
School of Ballet in London and at The Rudra Béjart School in Lausanne, Switzerland.  
She currently studies a Master of Public Governance at Copenhagen Business School.

Further information: recoil-performance.org

TINA TARPGAARD  Koreografi / Choreography

Lars Greve är en kompositör och träblåsare som är känd för sitt nyskapande, 
virtuosa och kulturellt inkluderande konstnärliga arbete. Han har turnerat över 
hela världen, släppt mer än 50 studioalbum och komponerat musik till flertalet 
föreställningar. Han guldbaggenominerades 2020 för bästa originalmusik. 
Lars skapar just nu en ny plattform för samtida och inkluderande projekt som 
kallas ”Resonerande rum”.

Läs mer på: resonerenderum.dk

Lars Greve is a composer and reed player known for his innovative, virtuous and cultural 
inclusive artistic practise. He has toured worldwide, released more than 50 studio albums 
and composed music for several performances. He was nominated for the Swedish Guld-
bagge Awards for best original music in 2020. Lars is currently building a new platform for 
contemporary and inclusive projects called ”Resonating rooms”.

Further information: resonerenderum.dk 

LARS GREVE  Musik / Music

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM 

Peter Lundin har arbetat med scenkonst sedan åttiotalet. Han arbetar fram-
för allt med dansföreställningar, men har även skapat ljusdesign till opera-, 
drama- och musikalföreställningar. Peter arbetar sedan några år även med 
TV-produktioner. Sedan 2010 driver han företaget Qpoint och samarbetar 
med flertalet danskompanier i Europa.

Peter Lundin has worked with performing arts since the eighties. He has worked primarily 
with dance performances, but has also created lighting design for opera, drama and 
musicals. For a few years now, Peter has also been working with TV productions. Since 
2010, he runs the company Qpoint and has collaborated with numerous dance companies 
in Europe.

PETER LUNDIN  Ljusdesign / Lighting design
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Malin Bobeck Tadaa är en prisbelönt textilkonstnär baserad i Stockholm. 
Med sin egenutvecklade metod för att väva in optisk fiber, lysdioder,  
sensorer och elektronik i textil, skapar hon unika konstverk. De optiska  
fibrerna gör hennes konst både visuell och taktil och bjuder in besökaren  
att interagera och påverka. Publiken får inte bara beundra hennes konst,  
de blir en del av hennes installationer.

Hennes konst är inspirerad av den mänskliga fantasin, djuphavet, yttre rym-
den och de världar som är dolda för oss. Genom att skapa rum med inspira-

tion från dessa världar ger hon betraktaren en upplevelse av omkastade perspektiv.

Läs mer på: malinbobeck.se

Malin Bobeck Tadaa is an awarded textile artist based in Stockholm, Sweden. With her 
self-developed methodology of weaving optical fiber, LEDs, sensors, and electronics, into 
fabrics, she creates one-of-a-kind artworks. The optical fibers make her art both visual and 
tactile and invite the visitor to interact and influence it. The audience doesn’t just admire her 
art, they become a part of her installations.

Her art is inspired by the human imagination, deep sea, outer space, and the worlds that are 
hidden from us. By creating spaces with inspiration from these worlds she gives the viewer an 
experience of shifted perspectives.

Further information: malinbobeck.se

MALIN BOBECK TADAA  Skulptur/ Sculpture

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM 

Åsa Gjerstad har en bakgrund som modedesigner med kollektioner i 
eget namn. Hennes drivkraft att med sitt skapande få vara en del av 
något större har lett till att hon de senaste 15 åren uteslutande arbetat 
med scenkostym. Allt från cirkus, teater, opera och dans till popband, 
film och tv. Hennes kostymer har synts på scener som Finska National- 
operan, Den Jyske Opera, GöteborgsOperan och Teater Republique. 
Hon har skapat till flera prisnominerade föreställningar för koreografer 
som Ben Wright, Pernille Garde, Jacob Stage, Tim Rushton, Marie 
Brolin-Tani, Roser López Espinosa och Virpi Pakhinen. Vid sidan av 

sin roll som kostymdesigner har Åsa även en karriär som cellist, bland annat i bandet 

Fullmånen från helvetet.

Åsa Gjerstad has a background as a fashion designer with collections in her own name. 
Her driving force to be part of something bigger has led her to work exclusively with stage 
costume for the past 15 years. Everything from circus, theatre, opera and dance to pop 
bands, movies and television. Her costume designs have appeared on stages such as the 
Finnish National Opera, Den Jyske Opera, the Göteborg Opera and Teater Republique. 
She has created costumes for several prize nominated performances for choreographers 
such as Ben Wright, Pernille Garde, Jacob Stage, Tim Rushton, Marie Brolin-Tani, Roser 
López Espinosa and Virpi Pakhinen. Alongside her role as a costume designer, Åsa also 
has a career as a cellist, with among others the band Fullmånen från helvetet (Full Moon 
From Hell).

ÅSA GJERSTAD  Kostymdesign / Costume design

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM 
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Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se
 / Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

DANSARE / DANCERS

MARIA PILAR 
ABAURREA ZARDOYA

KIT BROWN

OUT OF THE BLUE
FÖRVÄNTA DIG DET OVÄNTADE I VINTERNS STORA DANSUPPLEVELSE

AV STJÄRNKOREOGRAFEN ANOUK VAN DIJK 

SKÅNES DANSTEATER •  MALMÖ OPERA ORKESTER • MALMÖ OPERAS BARNKÖR

VÄRLDSPREMIÄR 4 DEC PÅ MALMÖ OPERA

SPELAS TILL 9 JAN 2022

Biljetter: skanesdansteater.se
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PROGRAM

FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTOS
Tilo Stengel

PORTRÄTTFOTO KREATIVT TEAM / CREATIVE TEAM PORTRAITS 
David Thibel

PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS 
Johan Sundell

LAURA LOHISAMUEL DENTON
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OM SKÅNES DANSTEATER 
/ ABOUT SKÅNES DANSTEATER

EN INSTITUTION I RÖRELSE

Genom att erbjuda dig en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar  

vi till ett hållbart socialt 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.

 

Dansen ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva. Förutom  

dansföreställningar hittar du dansworkshoppar, intressanta föreläsningar, spännande 

seminarium, samtal och studiebesök hos oss.

 

Skånes Dansteater är Sveriges enda fristående dansinstitution. Vi ägs av Region Skåne.

A COMPANY IN MOTION

By offering you a variety of relevant and developing experiences, we contribute to a  

sustainable society. We work in close dialogue with the art, culture and people in the 

world we all share so that more people can discover the power of contemporary dance.

 

Dance offers you a chance to be challenged, be moved, learn, discover and rediscover. 

In addition to dance performances you will find dance workshops, interesting lectures, 

exciting seminars, talks and study visits at Skånes Dansteater.

 

Skånes Dansteater is Sweden’s only independent dance company. We are funded by 

the Municipality of Skåne.

Här har vi vårt eget huvudkontor och i ett av våra hus växer 
Skånes Dansteaters föreställningar fram. Här finns ytterligare 
200 företag som är med och skapar det kreativa området 
Dockan. Välkommen hit du också! 

Dockan är 
hemma för oss.

En pod av och med Skånes Dansteater.  
I varje avsnitt möter du människorna som skapar 
dans, utforskar rörelse och dyker djupare in i vår 
kreativa process.

Podden ges på engelska och finns tillgänglig där 
du lyssnar på poddar.

BEVARA RÖRELSE är ett forsknings- och in-
samlingsprojekt som dokumenterar människors 
upplevelse av dans. 

Låter det intressant? Bidra med din upplevelse! 
Läs mer om projektet på vår hemsida 
eller anmäl dig till Celine Orman, 
celine.orman@skanesdansteater.se 

BEVARA RÖRELSE is a research project that 
collects and documents people‘s experience of 
dance.

Sound interesting? Contribute with your 
experience! Read more about the project on our 
website or enrol via e-mail: Celine Orman, 
celine.orman@skanesdansteater.se

A podcast brought to you by yours truly, 
Sweden’s only independent dance institution.  
Your chance to hear from dance artists, engage 
with movement, and delve deeper into our 
creative process.

The pod is in English and is available wherever you 
listen to pods.

DANCEPOD  
WITH SKÅNES DANSTEATER

Celine Orman
Arkivarie och projektkoordinator för Bevara rörelse 
/ Archivist and project coordinator

Finansierat av Kulturrådet. 
/ Funded by Swedish Arts Council. 
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