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ODISSI DANSPRODUKTION
Fladdrande solfjädrar, magiska lådor
och en symaskin som väsnas…

Odissi Dansproduktion har i residens
i Jordbro Kultur och föreningshus
arbetat med skolklasser i Stockholm
och Haninge runt temat grannsämja och boende.

Produktion:
Koreografi
& dans:
Musik:
Dramaturgisk
rådgivare:
Kostym:
Scenografi:

Odissi Dansproduktion
Ulrika Larsen,
Josefine Chiacchiero,
Karin Ericson
Henric Karlsson
Bodil Persson
Josefine Chiacchiero
& ensemblen
Henric Karlsson

Foto: Christer Folkesson/sinduda.se

Morgonen gryr och tre nya grannar
har flyttat in i kvarteret. Om frivilliga
och ofrivilliga möten i trånga hissar,
vindlande vindstrappor och ute på
gården. Det kan vara både lätt och
svårt att lära känna varandra och
det finns oändligt många sätt att
hoppa hage och att säga hej på.

Med utgångspunkt i indisk klassisk
dans, flamenco och västafrikansk
dans möts Ulrika, Josefine och Karin
i rytm, ljud och rörelse med tre stora
föränderliga lådor. Föreställningen
följs av en kort dansverkstad.

Målgrupp:
Medverkande:
Längd:
Rigg/rivtid:
Spelyta:
Takhöjd:
Elkrav:
Mörkläggning:
Bärhjälp:
Pris:

barn 6–9 år / åk. 0–3 / familj
3 dansare, 1 tekniker medföljer. Hemort: Stockholm.
35 min + ca 10 min dansverkstad
3 tim/1,5 tim
7x6 m, kontakta oss om mindre
3 m, kontakta oss om mindre.
2 X 10 A
ja, helst.
gärna 1 person
15 800 kr, 2a samma dag/lokal: 8 500 kr. Hotell, resor och
traktamente tillkommer. Hyra för minibuss tillkommer:
1 100–1 500 kr/dag, ca 5 000/vecka.

Subventioneras inom
Stockholms stad och län.
Info/bokning:

Ulrika Larsen
070 485 30 08,
info@odissi.se,
www.odissi.se

Trailer: vimeo.com /190919686
Kontakta info@odissi.se för länk
till hela föreställningen
Producerad med stöd av Stockholm Stad,
Statens kulturråd och Stockholms läns
landsting i samarbete med Jordbro kultur
och föreningshus och ZebraDans.

