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        Biljetter bokas här 
Föreställningen vänder sig till högstadiet och gymnasiet 

och kostar 30 kr/ person för elever i Göteborg. (Övriga 

betalar 100kr/ biljett).  Skolor kan boka via telefon under  

skolterminerna, ti 13:00 – 16:00,  tel 031 - 63 27 50 . 

Biljetter bokas på www.varldskulturmuseet.se   (fliken 

skolprogram). Det finns även museipedagogiska skolpro-

gram att boka i anslutning till  föreställningen.  

 
Världskulturmuseet 

Besöksadress: Södra vägen 54  
Postadress: Box 5303,  

        KOMPANI NOMADKOMPANI NOMAD  

Kompani Nomad gästspelar på Världskulturmuseet med  

Absolute Wall  4—13 oktober.  Vi bjuder på samisk kultur i 

exil ur ett trottoarsamiskt perspektiv, långt från fjäll och 

renar. Ola Stinnerbom, koreograf, dansare och jojkare 

bjuder på en performance som mixar jojk, dans och akro-

batik med filmade danssekvenser.  

 

Vad betyder det att vi människor dansar? Tänk om det är 

människans förmåga att gemensamt använda rytmen och 

gå in i trans som skiljer henne från djuren? Och tänk om 

vårt behov av gemenskap och andlighet är detsamma 

idag som för 6 000 år sedan? Ja, tänk om det är så enkelt, 

fast vi bara glömt bort det… 

    Absolut urcirkus! 
Kompani Nomad från Göteborg, är ett danskompani med 

samiska förtecken. Tillsammans producerar Ola Stinner-

bom och Birgitta Stålnert föreställningar som smälter sam-

man element från tidig förkristen samisk kultur med samti-

da dans och nycirkus, allt i ett försök att sätta jojken i 

kroppen. Vi kallar det helt enkelt urcirkus! 

 

Länge var det en sanning att samerna aldrig har dansat. 

Nu vet vi att detta var fel. Samerna har dansat precis som 

alla andra urfolk förstås. Fast av någon anledning hade 

man bara glömt bort det…  

     Kontakta oss direkt 
Om du vill veta mer om den försvunna samiska dansen, 

beställ boken, ”Jakten på den försvunna samiska dansen” 

på vår hemsida. Föreställningen kan också  spelas uppsö-

kande under 2011 och 2012. För mer information kontakta 

oss direkt: Tel 031– 40 59 00  

birgitta.stalnert@kompaninomad.se 

 

            www.kompaninomad.se 


