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FOF -

föreställningen om
fittan/snippan, är en lekfull
och undersökande
föreställning för
mellanstadiet och deras
vuxna. Dansarna
introducerar sin publik till en
värld där vi tillsammans
utforskar och ställer oss
frågor kring en av våra mest
laddade kroppsdelar och
ord.
Varför är just denna kroppsdel så laddad?
Varför är ett ord om kroppsdelen okej och ett
annat inte?

Dansarna vecklas ut som en stor blomma,
omskapas likt ett kalejdoskop och plockar
bokstavligen ner kroppsdelen från dess
piedestal. De leker sig fram till kunskap om
kroppsdelens anatomi och tillsammans
närmar vi oss ordet fitta och avdramatiserar
dess laddning när vi blir fitta med ”Fittis och
Svettis” och slår oss ner på fittkuddarna i vår
egen hallongrotta.

I FOF undersöker vi hur fittan kan vara en
kroppsdel och ett ord precis som alla andra
och hur vi tillsammans genom rörelse, ordlek
och kärlek kan göra ett skällsord till ett
positivt laddat manifest. Med finkänslig ton,
lekfullhet, kroppsglädje och en stor portion
humor bjuder KROPPSKLUBBEN in till FOF -
föreställningen om fittan/snippan.

Producent:
KROPPSKLUBBEN
http://www.kroppsklubben.se

Kontaktperson:
Jilda Hallin
info@kroppsklubben.se
0739389978, 0739389978

Föreställningens längd
0 h 45 min

Turnéperiod
9 Sep 2020 - 18 Dec 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 4-6, Familj
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70
Premiär: 2020-09-11, Malmö
Konstnärligt team: Idé, koreografi och dans - Jilda Hallin och Lisa
Nilsson 
Dans - Elise Brewer
Dramaturgi/Regi/Text - Sara Ribbenstedt
Producent - Hanna Falk 
Ljusdesign - Uli Ruchlinski 
Kostym - Klara Helin
Musik - Truls Nilsson
Scenografi - Annika Carlsson
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage
Gage
14 000 kr Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

2:a föreställningen samma
dag
7 000 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Tre dansare och en tekniker

Teknik
Spelyta: 10 x 10 meter
Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 16 A
Övriga elkrav: alt. 32A 
Mörkläggning: Krav helt
mörkt
Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1
Andra lokalkrav: Sviktande
golv, ej betong 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se
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