
    Dom kallar oss lappdjävlar 

Dom kallar oss lappdjävlar handlar om grundläggande 
värderingar som alla människors lika värde men 
problematiserar även kring själva begreppet ursprungs-
befolkning. För att förstå det som händer i dag är det 
nödvändigt att känna till historien. Därför vill vi berätta 
om den svenska rasbiologins betydelse för samerna, 
något som är helt okänt för de allra flesta svenskar.  

Subventionerade priser för skolor. Bokning av 
biljetter via info@pusterviksbiljetter.com  
 
För mer information: 031– 368 32 77 
vww. pustervik.goteborg.se 
 

Koreografen och dansaren Ola 
Stinnerbom mixar uråldrig samisk 
extasdans, break dance, street, 
jojk, sibiriska ramtrummor och 
slagverk med elektroniska 
ljudillustrationer — inspirerat av 
nycirkusens starka uttryck och lika 
häpnadsväckande skickligt! 
 
Målgruppen är ungdomar från 
högstadiet och uppåt. Information 
om studiematerial, seminarium och 
workshops finns på vår hemsida.  
Premiär 27 november på 
Pusterviksteatern . Varmt 
välkomna! 

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 

Att våga vara sig själv 

Hur ska man kunna vara sig själv, när man blir kränkt i 
vetenskapens namn eller när staten sätter upp regler för 
vem som är same – när självförtrycket blir så stort, att 
man glömmer bort väsentliga delar av sin kultur och 
tom helt förnekar andra? Vill man vara same 
överhuvudtaget, när man mäts och studeras eller visas 
upp på Skansen som ett exotiskt inslag, som man gjorde 
med Ola Stinnerboms förfäder? 
 

Eller vill man vara same i en tid när det uppstått en 
slags omvänd rasism? Hur många procent same måste en 
liten tjej eller kille vara för att få delta i en samisk 
cupmatch? Och kan man jobba med samiska frågor om 
man är svensk? Ja, det undrar vi som trodde att allt tal 
om raser tillhörde en svunnen och mörk tid.  

  
 Tors. 27/11 10.00 och 13.30  
 Fre. 28/11 10.00 och 19.00  
 Lör. 29/11 19.00  
 Mån. 1/12 10.00 och 13.30  
 Tis. 2/12 10.00 och 13.30  
 Tid: 35 min 
 Från 13 år och uppåt  
 På scen: Ola Stinnerbom 
 Koreografi: Ola Stinnerbom 
 Musik: Magnus Stinnerbom 
 Creative Director: Birgitta Stålnert 
 Produktion: Kompani Nomad 
 

Vi spelar följande dagar 

 
Intresserad av 
att dansa med 
Ola?  
 
Kontakta oss 
direkt, så 
skräddarsyr vi 
er workshop! 


