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Vi sätter jojken i kroppen!

Ola Stinnerbom och Helene Karabuda i On Location. Foto: Birgitta Stålnert

”De gamla shamanerna äro döda och glömda, deras 

dånande trummor ser vi nu blott på museerna, deras 

dans är nästan spårlöst försvunnen ur traditionen, deras 

förkristna religiösa föreställningar kunna vi studera blott i 

gamla böcker och manuskript”.  K.B Wiklund 1906
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Dansaren och koreografen Ola Stinnerbom möter Helene Karabuda i en dans som slutar 

med att de faller till marken… precis som på trummornas tid, när nåjden fortfarande 
dansade sig bort i transen. Långt bort i ett avlägset då, innan kyrkan tvångskristnade 

samerna och förbjöd trummorna. Ja, man införde till och med dödstraff för den som hade en 
samisk trumma. Idag finns bara jojken kvar. Trummorna är inlåsta på museerna och dansen 

bortglömd, men minnet av dansen finns kvar i kropparna… 

Om Kompani Nomad
Kompaniet består av Ola Stinnerbom, koreograf/dansare/jojkare och slöjdare och Birgitta 

Stålnert, skribent/filmare/producent. Vi är ett samtida danskompani med samiska förtecken, 
tillsammans producerar vi föreställningar som smälter samman element från förkristen 

samisk kultur med samtida dans och nycirkus, allt i ett försök att sätta jojken i kroppen. Vi 
kallar det helt enkelt för urcirkus!

I den här produktionen samarbetar vi åter med dansaren Helene Karabuda från Stockholm, 

som dansade tillsammans med Ola Stinnerbom i JAAMIE AIMO, 1996. Hon har även varit 
solist i Efva Liljas danskompani E.M.D  i tio år.  

Jakten på den försvunna samiska dansen

I snart 20 år har Ola forskat kring den försvunna samiska danstraditionen, och de sista 10 
åren tillsammans med Birgitta. Om detta envisa sökande efter bevisen på att det funnits en 

samisk danstradition har Birgitta skrivit en bok Jakten på den försvunna samiska dansen. 
Köp boken för 140 kr + frakt. Skicka mail till birgitta.stalnert @kompaninomad.se

Produktionsfakta ON LOCATION

Idé/dramaturgi: Birgitta Stålnert, Ola Stinnerbom
Koreografi: Ola Stinnerbom

Dansare: Ola Stinnerbom, Helene Karabuda
Musik: Ola Stinnerbom, Freddy Olofsson

Film/foto, produktion: Birgitta Stålnert
Ljusdesign: Aleksander R Langstrand

Ta kontakt med oss:

birgitta.stalnert@kompaninomad.se
www.kompaninomad.se
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