
  

Kompani Nomad är ett danskompani i Göteborg som drivs av ko-

reografen och dansaren Ola Stinnerbom och kulturvetaren och 

skribenten Birgitta Stålnert. 

 

I mer än tio år har Ola sökt efter den försvunna samiska 

danstraditionen. De senaste fyra åren har vi intensifierat arbetet 

med att bevisa att det verkligen har funnits en samisk 

danstradition. Snart hoppas vi också kunna publicera vårt arbete 

och berätta mer om vad det betyder att sätta jojken i kroppen 

och hur man gör för att få acceptans för en återfunnen 

danstradition.  Läs mer på www.kompaninomad.se 

 Vi sätter jojken i kroppen! 

  Dom kallar oss lappdjävlar 
Dansföreställningen 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. Bland de personer som kränktes 

i vetenskapens namn och som mättes och studerades finns 

några av Ola Stinnerboms egna samiska släktingar. Ämnet 

får därmed ytterligare en dimension och går från det 

allmängiltiga till den personliga erfarenheten.  

              www.kompaninomad.se  

Ola Stinnerbom mixar uråldrig 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. I 

anslutning till föreställningen ordnar vi även seminarium 

och workshops bl a i samarbete med Levande historia i 

Göteborg. Premiär i november 2008 på Pusterviksteatern i 

Göteborg. Max antal åskådare 200 st, riktpris 15 000 kr per 

föreställning. För mer information kontakta oss direkt. 

 

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 

Koreografen och dansaren Ola Stinnerbom i olika 
kostymer och masker. Foto:Birgitta Stålnert 

  Nycirkus och extas i urban mix 


