
    Dom kallar oss lappdjävlar 

 

Spelperiod: Hö 2009 och Vå 2010 
Antal medverkande: 1 dansare på scen + 1 tekniker 
Föreställningslängd: Ca 30 minuter + ca 10 minuter 

 eftersnack om så önskas 
Antal föreställningar/dag: 2 st i samma lokal, 1 timmes 

 paus mellan föreställningarna 
Målgrupp: Låg- mellan- högstadium, gymnasiet samt 

 vuxna/familjeföreställning 
Spelyta: Minimum 6 x 6 meter  
Spelplats: Befintlig scen  Publikantal: 200 personer 
Spelplats: Gymnastiksal  Publikantal: 100 personer 
(vi har med gradäng för 100 personer) 
Värme: Uppvärmd lokal minimum 20 grader vid ankomst 
Golv: Trägolv ej sten eller betong 
Takhöjd: Minimum 3, 5 meter 
Elkrav: 16Amp/europahandske 
Mörkläggning: Ja, lokalen skall vara mörklagd vid 

 ankomst 
Bär/Bygg/rivhjälp: 2 st personer  
Bygg/rivtid: 4 timmar byggtid och 1,5 timme rivtid 
Tillgång till lokal: 4 timmar före och 2 timmar efter 

 föreställningen 
Studiematerial: finns på vår hemsida  
 
PRIS: 20 000 kr exkl. moms, från andra föreställningen 

 10 000 kr exkl. moms. Därutöver tillkommer  milersättning 
 för resor, hyra av bil, traktamente, logi/hotell  enl. ök. 

Koreografen och dansaren Ola Stinnerbom, med samiskt 
påbrå, har tillsammans med kulturvetaren Birgitta Stålnert i Kompani 
Nomad tagit sig an uppgiften att spåra de samiska riterna från 
uråldrig tid. Med intuitionens hjälp samt skärvor i form av 
hällristningar, skrifter och arkivbilder har de funnit något historien 
förnekat; att samerna var ett dansande folk.  

Jojken, trumman och dansen är en magisk treenighet som 
minner om den tid när samerna fritt kunde färdas över oändliga 
vidder. Ola Stinnerbom undersöker i dans- och nycirkusföreställningen 
vad den svenska rasbiologin har haft för betydelse för samerna.  

I kropp och rörelse gestaltar han ett människoöde som låter 
oss ana en hel kultur. Vad händer när självförtrycket blir så stort att 
man glömmer bort väsentliga delar av sin kultur? Hur ska man kunna 
vara sig själv när man blir kränkt i vetenskapens namn?  

 
Det var länge en ”sanning” att samerna aldrig har dansat. Nu 
vet vi att det var fel!  

   
  Kompani Nomad, Svartedalsgatan 5, 418 70 Göteborg, 031-40 59 00, 
   0704-61 28 68, birgitta@kompaninomad.se, www.kompaninomad.se 

Dom kallar oss lappdjävlar handlar om grundläggande 
värderingar som alla människors lika värde. Föreställningen tar spjärn 
emot och sätter fokus på en mörk del av vår historia som vi gärna vill 
förtränga; den svenska rasbiologin samt förtrycket av landets 
ursprungsbefolkning.  

En säreget drömsk, bortomverklig stämning vilar över 
föreställningen. I bakgrunden hörs suggestiva rytmer från sibiriska 
ramtrummor, sydsamisk jojk med inslag av strupsång, hypnotisk 
världsmusik, ett hav av etniska klanger och melodiös musik signerad 
Magnus Stinnerbom.  

Med sitt unika koreografiska språk flätar Ola Stinnerbom 
samman extasdans, nakna fakta och samisk lyrik och som extra 
ingrediens finns ett röstpålägg som läser högt ur Nordiskt 
konversationslexikon och ett filmat inslag med dansaren Tanja 
Kortelainen.  

   
I skor av renskinn glider han över scenen. I fonden rullar texter om 
utanförskap. Varje rörelse bär på minnet av den uråldriga kunskapen 
att förflyttas på olika underlag. En poetisk föreställning, som förenar 
nycirkusen starka uttryck med dans på ett sätt som griper tag och 
som inte lämnar någon oberörd. 

      Ola Stinnerbom från Dom kallar oss lappdjävlar, foto Birgitta Stålnert 

                          - dans och nycirkus för hela familjen 


