
HUD
Dans

HUD är en interaktiv
föreställning för lågstadiet
där vi tar oss an kroppens
största organ: huden.
Utifrån en segdragen känsla
av distans inför den egna
och andras kroppar till följd
av smittospridningen av
coronaviruset
uppmärksammar
KROPPSKLUBBEN hudens
betydelse, kroppskontakt
och beröring.
HUD ger barnen mod att våga närma sig
varandra i ett tryggt och lekfullt rum baserat
på frivillighet. Publiken får en upplevelse av
att rikta sitt fokus och sin upplevelse till
huden och därigenom uppleva sin egen
kropp, andras kroppar och sina omgivningar
på ett nytt sätt. Föreställningen slår ett slag
för den fysiska närheten OCH rätten till den
egna kroppen och detta blir verklighet genom
den gemensamma scenkonstupplevelsen. Vi
provar oss fram tillsammans för att alla barn
som lämnar HUD ska känna sig tryggare,
säkrare, varmare och närmre sin egen och
andras hud!

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

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

Föreställningens längd
0 h 45 min

Turnéperiod
22 Sep 2021 - 20 Dec 2024

Allmänt
Åldersgrupp: Förskoleklass - åk 3
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70
Premiär: 2021-09-22, Malmö
Konstnärligt team: Konstnärlig ledning, koreografi & dans: Jilda
Hallin & Lisa Nilsson
Koreografi & dans: Anna Johansson & Rebecca Yates 
Scenograf: Annika Carlsson 
Text & dramaturgi: Sara Ribbenstedt
Ljusdesign & teknik: Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 
Musik: Signalverket
Kostymdesign: Klara Helin
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Regionalt bidrag

Gage
1 föreställning 
16 000 kr Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

2a föreställningen samma
dag 
8 000 kr Ex. moms 0%

Medverkande
tre dansare och en tekniker

Teknik
Spelyta: 10 x 6 meter
Takhöjd (m): 2
Elkrav: Annat
Övriga elkrav: 16A/32A
Mörkläggning: Krav
mörklagt
Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2
Andra lokalkrav: sviktande,
ej betonggolv 

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

Utskriven: 2021-09-10


	Allmänt
	Gage
	Medverkande
	Teknik

