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Rörelser i dansen 
riktningar och spår!

Vart går dansen? är rubriken för den inledande
artikeln i vårens SE DANS, där Birgitta
Winnberg Rydh och Danjel Andersson,
reflekterar över riktningar inom dagens
internationella scenkonst. 

I detta nummer möter du några exempel på
uttryck av den svenska danskonsten idag.
Uttrycken är många och olika och rör sig över
flera gränser, inte minst de nationella. Men
dansen har också en historia. Birgit Cullberg
och Birgit Åkesson är två koreografer som båda
präglat den svenska danskonsten och alltjämt
influerar dagens danskonstnärer. Koreografen
Lotta Gahrton ger en kort levnadsteckning av
dem båda och om hur hon själv – medvetet och
omedvetet – påverkats av dem.

Birgit Åkesson sökte efter dansens levande
historia. Kompani Nomad, en dansgrupp i
Göteborg, söker efter en förlorad samisk
danstradition och berättar själva om hur de
funnit bevis för den saknade dansen och hur
de nu »återvinner« den.

Vi tackar alla som bidragit med texter,
bilder och idéer till vårens SE DANS.

Mycket nöje och trevlig läsning!

Katarina Hultin & Eva Persson
Danskonsulenterna, Konst- och 
kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Göteborg, februari 2008

OMSLAGSBILD

Spår av ristningar, Nordkroken, Vänersborg
sommaren 2007. Anna Wennerbeck, Embla
dans & teater. Foto: Nicholas Major.

Läs mer om Embla dans & teater på sid: 16

Konst- och kulturutveckling är en resurs för
kulturen i Västra Götaland och arbetar
tillsammans med andra kulturaktörer för att
stärka och utveckla kulturlivet i regionen. 
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Vart går dansen?
Vilka frågor upptar dagens internationella scenkonst? Kan man urskilja några riktningar?

I ett samtal mellan Birgitta Winnberg Rydh, konstnärlig ledare för Göteborgs Dans & Teater Festival,
och Danjel Andersson, redaktör för tidskriften Visslingar & Rop och konstnärlig ledare för Perfect
Performance, reflekteras det över den samtida dansen och ges några ingångar till sommarens festival. 

TEXT: ANNA VAN DER VLIET PROSEK

Giséle Vienne: Une Belle Enfant
Blonde, 2005. Foto: Mathilde Durel.



ANNA VAN DER VLIET PROSEK:
edan förra festivalen har ni rest och sett
en hel del internationell dans. Vad hän-
der just nu inom den internationella dan-
sen? Vad verkar viktigt att förmedla? 

BIRGITTA WINNBERG RYDH: En märkbar riktning
är att de olika konstuttrycken börjar närma sig
varandra mer och mer. Det är inte formen som är
det väsentliga utan innehållet, vilken historia man
vill berätta. Man ser fortfarande att det handlar om
dans, det är dansare som rör sig, hantverket är
grunden för att det ska bli något riktigt bra. Men
som den österrikiske koreografen Willi Dorner
uttryckte det »today you need a good reason to
dance«. I hans föreställning uttryckte dansare rörel-
ser som närmade sig dans, men innehållsmässigt
var det filmen som konstform som undersöktes. 

DANJEL ANDERSSON: Jag håller med, men man
kan inte utläsa en generell tendens än. Under
1990-talet och fortfarande är de centrala frågorna
vad  dans är och vilken relationen är mellan rörel-
se, berättelse och publik. Ett arv från 1960-talet.
Den franske koreografen Jérôme Bel är ännu den
viktigaste kuggen till en nutida dansförståelse.
Hans icke-dans är nyckeln till en vidareutveckling,
tror jag. Först när man står i hans återvändsgränd
tvingas vi att tänka om. Men visst, Birgitta har rätt,
innehållet blir allt viktigare. Trots att formen allt-
jämt har en central plats. Men kanske inte i rörel-
sematerialet så mycket som i helhetsupplevelsen.
Ambient Theatre är ett viktigt begrepp – ett slags
landskapsuppbyggande som på ett suggestivt sätt
drar in publiken i upplevelsen med hjälp av allt;
ljud, ljus, rörelse, text, kostym och så vidare. Här
är Jan Fabre mästare och till exempel Giséle Vien-
ne lärjunge. I Sverige tänker jag på Gunilla Heil-
born eller Dorte Olesen.

BIRGITTA: Ja, Gieséle Vienne är en ung fransk
konstnär som jag är glad att kunna presentera för
första gången på festivalen. Flera av hennes verk
har kommit till i nära samarbete med den ameri-
kanska författaren Dennis Cooper, och det är
mörka berättelser som utspelas. De två föreställ-
ningarna jag vill ta hit, Une belle enfant blonde och
Jerk, är båda historier om mord. Men om det i
den första handlar om att våga uttala en mörk
fantasi, är den andra en beskrivning av hur fanta-
sin blir verklighet. Temat går igen i formen, för
hon använder både människor och dockor på
scen! Förhållandet mellan levande och konst-

gjorda kroppar är kärnan i hennes arbete. Det blir
också en kritik mot hur vårt samhälle ofta behandlar
den riktiga kroppen som ett objekt, och den konst-
gjorda som åtråvärd.

ANNA: Birgitta, du har pratat om det politiska och
många gånger kritiska budskapet som en återkom-
mande tematik, kan du ge några exempel på det?
Vilka kompanier arbetar på det sättet och varför tror
du att det är så?

BIRGITTA: Jag menar inte nödvändigtvis politiskt, även
om en del arbetar så, men det handlar om att scen-
konsten är en mer integrerad del av eller åtminstone
för en aktiv dialog med det övriga samhället. Den är

inte världsfrånvänd. Några exempel på det är regis-
sörer som Tim Etchells, Stefan Kaegi och Lola Arias,
som alla arbetar med barn som medskapare på olika
sätt. Det är inte föreställningar för barn, men där bar-
nen finns med i den skapande processen för att ge
deras syn och perspektiv. Jag blir oerhört nyfiken på
drivkraften bakom och vad man vill förmedla. Tim
Etchells, Stefan Kaegi och Lola Arias är alla inbjudna
till årets festival. Stefan Kaegi och Lola Arias presen-
terar Airport Kids och Tim Etchells That Night Follows
Day. Tim Etchells tog ett helt sabbatsår från kompa-
niet Forced Entertainment för att arbeta med detta
projekt. Han arbetar med sjutton barn i åldrarna
8–14 år som utgår från en kör som istället för att
sjunga, på andra sätt uttrycker tankar, ensamma eller
tillsammans, om den värld vi vuxna skapar för dem.
Han har skrivit manus tillsammans med barnen och
den spänning som uppstår i föreställningen av barn
för vuxna är en väldigt annorlunda upplevelse. 

DANJEL: Det politiska är ingen trend. Däremot insik-
ten om att alla våra val har politiska konsekvenser. I
den internationella scenkonsten är detta alltmer utta-
lat. Vad händer när du gör så här? Är du delaktig även
om du bara tittar på? Vad händer om du inte tittar
och så vidare… Inte minst så kan vi se detta i de konst-
närskap som Birgitta nämner. Jag kan lägga till She
She Pop och Gob Squad, men de är bara en bråkdel
av alla som påvisar detta. 
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»today you need 
a good reason to dance«

S



BIRGITTA: Båda dessa grupper konfronterar publi-
ken med sådana frågor på ett högst påtagligt sätt
skulle jag säga, men de gör det med sådan humor
och absurda grepp att det aldrig skrivs någon på
näsan. Jag såg senast Gob Squads Kitchen (You’ve
Never Had It So Good) och skrattade så att jag näs-
tan föll ur stolen. 

ANNA: Hur kan man se på skillnader mellan dans-
skolor som till exempel P.A.R.T.S. (The Perfor-
ming Arts Training Studios, Belgien) och ATW i
Giessen (Applied Theatre Studies, Tyskland) där
den första närmar sig dans praktiskt och den
andra teoretiskt. Vad innebär det rent konkret?
Vad utbildar man till och varför? Hur ser det ut
bland de svenska utbildningarna? 

DANJEL: I Sverige har vi en strikt uppdelning mel-
lan det praktiska och det teoretiska. Våra utbild-
ningar inom dans eller teater är väldigt inriktade
på att göra. Medan de få teoretiska utbildningar
som finns kvar exklusivt ägnar sig åt att analysera
och dokumentera. Uppdelningen känns igen
utomlands men så rigoröst som vi gör det här är
unikt. De två utbildningar du nämner är två
ledande skolor i att föra det teoretiska och det
praktiska närmare varandra. Vi har inlett en stu-
die som innebär att ta reda på vad som händer
när man väljer deras ingång. Vad blir skillnaden
rent praktiskt? Får vi en annan scenkonst när
teori och praktik möts än när de är åtskilda? ATW
är spännande eftersom det är en teatervetenskap-
lig utbildning, men av dem som har gått där blir
uppseendeväckande många praktiker – regis-
sörer, koreografer eller performance artister.
Många av de mest kända tyska scenkonstnärerna
har gått på denna lilla utbildning. Och många
som presenteras på årets festival: Gob Squad, She
She pop, Rimini Protokoll är alla exempel på
grupper som tagit avstamp därifrån. På P.A.R.T.S.
har man använt sig av koreografen Anna Teresa
De Keersmaekers nätverk och arbetsmetoder och
skapat en praktisk utbildning för koreografer och
dansare. På denna plattform möts teorin och
praktiken naturligt.

BIRGITTA: Och vi har flera svenska studenter som
går på P.A.R.T.S nu. Jag tycker att det är en intres-
sant utbildning, därför att även om den verkar
inspirera många att arbeta konceptuellt, så utgår
de alltid från kroppen och hantverket. De är fun-
dament och kan aldrig kompromissas med. 
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Tim Etchells: That Night Follows Day, 2007. Foto: Phile Deprez.



ANNA: Göteborgs Dans & Teater Festival är mer
än föreställningarna. Till exempel har »Open
Lab« blivit en central del av festivalen. Ong Keng
Sen blir återigen curator för Open Lab. Vad är
egentligen Open Lab och vad spelar Ong Keng
Sen för roll som curator?

BIRGITTA: Ja alltså, vi träffade Ong Keng Sen inför
festivalen 2006 och tillsammans med honom
utvecklade vi det som kallas Open Lab. Det var
något vi saknade i Sverige. Det är ett forum där
etablerade konstnärer, studenter från konstnär-
liga utbildningar och festivalens publik har chans
att mötas och samtala kring ett tema. Här ligger
inte fokus på de färdiga föreställningarna, utan
det är snarare positivt att våra olikheter förstärks.
Frågor som hur min konst är relaterad till samhäl-
let, min tradition och det jag vill förändra, ställs
och diskuteras. Det blev tydligt efter förra labbet
att det fanns ett jättebehov hos både de etablera-
de och de som är i början av sin praktik, att få tala
om sin konst i ett tillåtande klimat. Och att det
inte är korta seminarier, utan ett åtta dagar långt
samtal, där man kan sova på saken och får tala till
punkt. Labbet är öppet för alla som är intressera-
de och man kan själv välja om man vill delta i sam-
talet eller bara lyssna. Det viktiga är att vi får berät-
ta våra historier för varandra. Tillsammans med

Ong Keng Sen väljs konstnärerna som medverkar
och vi hittar en tematik att utgå ifrån. Hans stän-
diga resande och internationella uppdrag ger
honom de ögon utifrån som jag tror att vi behö-
ver. Ong Keng Sen är dessutom alltid personlig i
sitt arbetssätt vilket jag ser som väldigt positivt.

ANNA: Göteborgs Dans & Teater Festival fick ny-
ligen tillsammans med sex andra festivaler,
genom samarbetsprojektet Next Step1, ett stort
stöd från EU, närmare bestämt 25 miljoner över
en femårsperiod, för att synliggöra och profilera
europeisk scenkonst internationellt. Vad är det
här för stöd och hur kommer det att användas?

BIRGITTA: Next Step är ett nätverk av scenkonst-
festivaler i Europa. Genom Next Step kommer vi
att finansiera nya verk av konstnärer som är redo
att ta steget från småskaliga till betydligt större
produktioner eller som befinner sig i starten av
en internationell karriär. Vi beslutar gemensamt i
nätverket vilka konstnärer och kompanier som får
ta del av stödet. Detta ger oss en möjlighet att lan-
sera svensk scenkonst internationellt. Just nu är
Charlotte Engelkes svensk konstnär i Next Step
projektet. 

Next Step kommer även att organisera infor-
mella besöksprogram med internationella teore-
tiker, kritiker och konstnärer som får möta det
lokala och regionala. Jag tror mycket på den här
blandningen för att utvecklas åt alla möjliga håll,
att bli inspirerad av varandra, att korsbefrukta
såväl konstformer som uttryckssätt och innehåll.
Det är då det verkliga mötet sker. Detta möte är
någonting jag alltid strävar efter i festivalen,
mötet med scenkonst, mötet med varandra, kan-
ske i bästa fall även mötet med sig själv. Det kan
bli magiskt. 
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1) I Next Step ingår
förutom Göteborgs Dans
& Teater Festival:
KunstenFESTIVALdes-
Arts (Bryssel, Belgien),
Alkantara (Lissabon,
Portugal), Rotterdamse
Schouwburg – De Keuze
van de Schouwburg
(Rotterdam, Holland),
Steirischer Herbst (Graz,
Österrike), Théâtre
national de Bordeaux en
Aquitaine (Bordeaux,
Frankrike) och
Baltoscandal (Rakvere,
Estland). 

Göteborgs Dans & Teater Festival är
Sveriges internationella festival för
samtida scenkonst och arrangeras
vartannat år. Med inbjudna kompanier
från hela världen presenteras ett urval
av det bästa och mest intressanta inom
områden som nutida teater, dans,
nycirkus och performance. Vid sidan av
gästspelen arrangeras samtal,
seminarier, workshops och utbildningar.

Festivalen arrangeras vartannat år
sedan 1994 av Göteborgs Stads
kulturförvaltning.

I år äger festivalen rum 
den 15– 24 augusti

Fullständigt program finns 
tillgängligt i maj på:
www.festival.goteborg.se

Biljetter släpps den 1 augusti.

Charlotte Engelkes: For Ellen and Me, 2008. Foto: Anna Diehl.

Ong Keng Sen blir åter
curator för Open Lab 2008. 
Foto: Theatreworks.

GÖTEBORGS DANS & TEATER FESTIVAL 



PÅ SENSOMMAREN 2007, 18 år efter mitt
första besök i Moskva, ringde en av mina
forna ryska vänner. Han bad mig ta med en
valfri grupp från Göteborg för att delta i en
dans- och teaterfestival i Moskvas utkant.
Mitt val blev gruppen Twisted Feet från
Göteborg. Under fem dagar i månadskiftet
november – december gästade vi Moskva.
Resan fick följande mål: att uppträda på
festivalen och på ett barnhem i Moskva, att
ge workshops samt att hitta andra hiphop-
grupper i Moskva. Den sista delen visade sig
bli den svåraste. Få av festivalarrangörerna
kände till hiphop över huvudtaget. 

På festivalen, när publiken fick se Twisted
Feets street dance, bröt totalt jubel ut. I
salongen satt balettflickor i tyllkjolar, äldre
män i björnmössor och ett stort antal damer
i päls. Många unga människor från området
hade kommit och teaterfolk från festivalen
dök upp. Efter föreställningen höll Twisted
Feet en workshop på scenen med halva
publiken. Det visade sig finnas några
skickliga utövare och stämningen blev
snabbt hög. 

Genom den svenska föreningen Tretjaks

barnhemsutbyte kom vi i kontakt med
Barnhem 51. Där väntade en lydig skara
barn och unga i åldrarna 3 till 16 år. När
Twisted Feet väl fått upp värmen i rummet
genom uppvisning och workshop, flög folk
bokstavligen i luften. Vi höll på att aldrig ta
oss därifrån. 

Det var vackert att se de äldre tjejerna ta
plats och få uppmuntran och undervisning
av Twisted Feets medlemmar. Samtidigt ville
några av de yngsta inte släppa taget om
andra. De satt som små känguruungar på
dansarna och fick aldrig nog. Flera av de
äldre var riktigt bra och hade några års egen
träning bakom sig. Nu fick de en stunds
individuell träning.

Efter flera försök att hitta hiphop-
grupper i Moskva, fick vi slutligen hjälp av
en ung kille. Moskvas hiphop-skola nummer
ett tog emot oss. Två av de fem bästa
grupperna, Mafia 13 och BTA, var på plats.
Det blev lite samtal mellan grupperna innan
alla samlades för ett battle.

Stina var ensam tjej och till henne ger jag
en eloge. Hon tog i så musklerna riskerade att
spricka när hon efter en volt slog ner i spagat.

Inte en min av smärta förrän efteråt…
Det var vår sista natt i Moskva och Twisted

Feet spenderade den med sina nya kollegor.
Själv fördes jag iväg på en nostalgitripp av
mina vänner i ett nytt Moskva som inte
liknade det gamla. 

De tekniskt skickliga dansarna vi mötte,
kändes annorlunda än dem vi är vana att se,
i sitt sätt att uttrycka sig genom hiphop. Det
gamla och det nya Ryssland fick plats på
olika sätt under resans gång. Dostojevskij
och B-boys och B-girls. Oavbrutet snöande,
långa väntestunder, britsar i rum med
förtejpade fönster för att hålla värmen och
ett febrilt letande för att hitta rätt i staden. 

Det vore nästan brottsligt att inte åter-
knyta till hiphopen i Moskva. Förr eller
senare.

Hellen Smitterberg, 
konstnärlig ledare, Pustervik, Göteborg.

Med på resan var Twisted Feet: Zerjon Abebe, 
Nina Kollbrunner, Stina Bojling, Abraham
Sraiman Alta Mirano, Juvenal Caceres, Tony
Hultén, Denny Hultén samt Patrick Prohászka,
producent/tekniker och Åsa Rönn, samordnare.
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Twisted Feet håller workshop med barn på barnhem 51 i Moskva. Foto: Hellen Smitterberg.

Headspin   Moskva
Efter ett telefonsamtal med inbjudan till Ryssland tog Hellen Smitterberg från Pustervik med sig 
gruppen Twisted Feet till en dans- och teaterfestival i Moskvas utkant. Här berättar hon om resan som
förutom mötet mellan svensk och rysk hiphop även innehöll ett uppskattat barnhemsbesök.

i



Balettakademiens 
40-årsgala
Balettakademien i Göteborg har fyllt 40 år. Jubileet firades
med en stor galaföreställning på Lorensbergsteatern i 
Göteborg den 21 januari.

För 40 år sedan startade Lia Schubert och Claude 
Marchant Balettakademien i Göteborg. Balettakademien i
Stockholm hade kommit till 10 år tidigare. Under galakvällen
medverkade både före detta elever och de elever som idag
går på utbildningen och bjöd en fullsatt salong på en gala-
kväll med Stort G. 

Bland annat visades Ascot numret från Göteborgsoperans
uppsättning av My Fair Lady med huvudrollsinnehavarna som
alla har fått sin utbildning på skolan. Musikalen Mama Mia
hade över hälften av sin ensemble utbildad på akademin i
Göteborg. Charlotte Strandberg gjorde tillsammans med sin
akademikollega Martin Rehde Nord ett bejublat »Väntar inte
mamma på dig«. Malena Tuvungs All by myself och Åsa Fångs
Piaf-medley kommer ingen i publiken att glömma och när alla
dessa uppskattade musikalstjärnor av idag med eleverna på
musikallinjen som kör bjöd på One day more utbröt stående
ovationer.

Koreografen Gun Lund höll ett hyllningstal till akademien
och dess spridning av den moderna dansen och inte minst
begreppet jazz i Sverige. I dess anda kom Art of Spectra,
Gungfly, Israel Aloni och Dan Langeborg med varsitt dans-
stycke välutfört och representativt för Balettakademins bredd
på sin danslinje. 

Balettakademin bjöd på en minnesvärd galakväll och det
lovar gott för de närmaste 40 åren. 

Hugo Tham
Bitr. rektor, Balettakademien i Göteborg

www.balettakademien.se/goteborg

Gratis dansteater för barn
I sommar kan man ta sig till Slottskogs-
teatern i Göteborg och njuta av dansteater
tillsammans med sina barn. 17 – 19 juni
spelas Pingvinen med dansaren Phax
Ahamada och 24 – 26 juni spelas Borta av
och med Minna Krook. Föreställningarna är
gratis och ingår i Sommarunderhållningen
med Göteborgs Stads kulturförvaltning 
som arrangör.
www.kultur.goteborg.se

Dansbanan
Dansbanan – turnéslingan med
dansföreställningar för barn i
Göteborg som startade i höstas
slingrar vidare under våren. I
mitten av april gästar Dansgrup-
pen Agnes från Stockholm
Göteborg med föreställningen
Non Stop dessutom visas Luften
är fri med Göteborgsgruppen Big Wind.

Dansalliansen växer 
Bland de 11 nya dansare som i januari
anställdes i Dansalliansen finns Torun
Odlöw från Mölndal.

Senare i vår planerar alliansen ytterligare
en anställningsomgång.

Dansalliansens uppgift är att stärka de
frilansande dansarnas position och därmed
även det fria danslivet.

Dansalliansen ägs gemensamt av
Teaterförbundet, Svensk Scenkonst,
Danscentrum och Trygghetsrådet TRS.
www.dansalliansen.se

Ökat regionalt arrangörsstöd
Det regionala arrangörsstödet för barn och
ungdom ökar från 8 miljoner till 13 miljoner
kronor. Ökningen skall främst stärka barn-
och ungas möjligheter att ta sig till kultur-
verksamheter i regionen, öka möjligheterna
till pedagogik och kulturprojekt samt stötta
fortbildning för vuxna inom pedagogisk
verksamhet.

Arrangörsstödet är en del av en långsiktig
kulturpolitisk strategi, med vilken Västra
Götalandsregionen vill bygga upp en infra-
struktur för barn- och ungdomskulturen.

Arrangörsstödet är ett komplement till
kommunernas egna kulturstöd och sats-
ningar. Stödet gäller också för engagemang
av professionella utövare inom kultur och är
riktat till barn och unga mellan 3 – 19 år.

www.konstochkultur.vgregion.se
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Till vänster: Gunilla Jansson i Den smala vägen.
Koreografi: Gungfly.  

Nedan: Danselever årskurs 3 i Le Cimetiére.
Koreografi: Rebecca Evanne. Foto: Per Buhre.



DET ÄR HÅRDA TIDER men Jeerk kämpar
fortfarande på. Efter »Best of Showen« på
Storan i Göteborg och Nalen i Stockholm,
som för övrigt gick över förväntan,
stannade allt liksom upp. Det är jobbigt att
kämpa ensam utan något produktions-
bolag bakom. Ett som skulle få det hela att
rulla med ett hyfsat jämnt flöde. Vi har
hållit på i över fem år nu och oj, vad
mycket vi har gått igenom och upplevt.

Vi har kommit till små teatrar eller
snarare bygdegårdar där man undrar om
det överhuvudtaget finns folk. Vid ett
tillfälle värmdes byggnaden upp med
gamla gasolbrännare och på väggarna
hängde posters från 80- och 90-talet med
länets hetaste dansband. I fikarummet
eller närmare bestämt köket, stod samtliga
spisar på max för att hålla värmen igång.
Strömmen som vi behöver till anläggning-
en var annorlunda så vi fick snabbt bygga
om några kablar.

Det var som en tidsinställd bomb med
all gasol och dåliga ihopkopplingar och vi
var livrädda föreställningen igenom. Men
som alltid när Jeerk uppträder så är det
aldrig långt från att lokalen blir överhettad
och exploderar.

Några veckor senare gick flyget till
Stockholm för ett liveuppträdande på TV 4

Let’s Dance för miljoner tittare. Vi fick den
största logen av alla till och med större än
Lasse Brandebys. I och för sig var detta i
slutet av säsongen så han var ganska smal
och vältrimmad, men ändå. Det fanns
frukt, dricka och godis i överflöd. 

Kontrasterna är enorma men jag kan
ärligt säga, så här en tid efteråt, att jag inte
kan avgöra vilken av upplevelserna som var
den bästa.

Men höjden av kontrast är nog för två
år sedan, om jag inte minns fel, när vi var i
Otterbäckens Folkets Hus för att dagen
efter gå in på Scandinavium och Melodi-
festivalen med det mest omstridda
mellanaktsnumret någonsin. Den bästa
delen fick ni aldrig se för den plockades
bort några timmar innan sändning. Det
rörde sig om fem stycken bajamajor och
allt som kan tänkas höra därtill. Vi
kämpade in i det sista för att få ha kvar det
numret och det gick till och med så långt
att Sveriges Televisons VD fick ett samtal
klockan två på natten för att ta det sista
beslutet. Tyvärr vågade denne inte bjuda
på lite skitig humor, så att säga.

Summan av detta leder väl egentligen
ingenstans mer än att vi kämpar på och vi
får se vad nästa upplevelse blir.

Tack till alla som tror på oss!
Xet, Jeerk

HALLÅ DÄR!
Håkan Mayer 
koreograf för fyra av fem operor säsongen
2007 – 08 på GöteborgsOperan

Hur blev det såhär många operor?

– Det beror väl på att regissörerna känner mig
väl och att vi arbetat bra ihop tidigare. Med
David Radok och Elisabet Ljungar har jag
samarbetat mycket och tjeckiske Jakub Korcák
känner David. Men det har nästan blivit för
mycket då jag pendlar till Göteborg från mitt
hem i Bandhagen.

Varför har det blivit så mycket opera-
koreografi för dig på senare år?

– För att jag är väldigt intresserad av musik och
dramatik. Efter min tid på Drottningholms
slottsteater har det blivit mer och mer.

Vad gör du just nu?

– Nu arbetar jag med koreografin till operan
Eugen Onegin på GöteborgsOperan som har
premiär 29 mars. Det blir fem stora danspartier
och sex dansare på scenen. För mig är det
också en flashback till 70- och 80-talen
eftersom det är musik av balettens husgud
Pjotr Tjajkovskij. 

Hur får man kör och solister att tycka det 
är kul med koreografi?

– Jag älskar musik och det gäller att använda
musiken konkret och direkt. Att inte vara vag
eller flummig utan ha musikaliska förklaringar
till varje steg de ska ta. Sedan har jag numera
en vana att arbeta med sångare. 

Hur väljer du ut dansare?

– Jag känner ju inte Göteborgs dansvärld så väl
så jag litar på rekommendationer från mina
återkommande dansare Lina Räftegård, Peter
Svenzon, Maria Jennerholm m.fl. Sedan har
det blivit ett litet gäng som ofta återkommer
eftersom det funkar så bra.

Vad händer på GöteborgsOperan 
för dig i höst?

– Det blir åter samarbete med regissören David
Radok och Händels barockopera Julius Caesar
som har premiär 13 september. Där blir det
mycket dans eftersom det behöver hända
saker på scenen. David kallar det en »da capo-
opera«, där musiken repeteras rätt mycket. Vi
kommer att ha hela 18 dansare på scenen och
minst en timmes koreografi.

Vad gör du annars inom dansen värld?

– Jag förvaltar Per Jonssons arv tillsammans
med Cecilia Roos och där försöker jag hinna
med så mycket som möjligt. Bland annat har
jag fått förfrågan från Kungliga Svenska
Balettskolan att sätta upp ett verk och jag har
även fått en inbjudan från USA att sätta upp
Schakt igen.

INTERVJU: MARCUS GORNE  
FOTO: INGMAR JERNBERG
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Det kom ett brev …

Jeerk. Foto: Emeli Lagervall.

›



– DANSRESIDENSEN har kraftigt ökat i antal under
de fem senaste åren. Men de är inte bara en
modefluga som har poppat upp. Residensen är
en väg för utveckling av danskonsten, säger Viveca
Hallberg vid avdelningen för Konst och kultur på
Kulturrådet. 

Det finns inte någon enhetlig definition av vad
ett dansresidens är. Begreppet öppnar upp för
olika innehåll. Dansresidenset är en samarbets-
form. Olika verksamheter bjuder in dansare och
koreografer till ett koncentrerat arbete under en
period. Residensets utformning och syfte bestäms
av de parter som ingår i samarbetet. I Handlings-
program för den professionella dansen, ges följande
beskrivning: »Ett dansresidens innebär att en
koreograf och/eller en dansgrupp är på plats i
en kommun och producerar ett eller flera nya
dansverk i samarbete med institutioner, skolor,
organisationer och andra intressenter. Detta är
en viktig del av dansens struktur och den resi-
densverksamhet som gjorts på flera håll i landet
har visat goda resultat.«

Viveca Hallberg anser att dansresidensen har

många fördelar. Kunskapen om dans sprids över
hela landet och mindre kommuner kan tillsam-
mans med andra verksamheter arrangera dans-
residens. Arbetsförhållandena för dansare och
koreografer är oftast bättre än vad de är vana vid.
De får möjlighet att repetera under en längre tid
vid samma scen och föreställningens spelperiod
kan förlängas genom turnésamarbeten. 

Under åren 2005 – 2007 har Västra Göta-
landsregionen satsat drygt 1,2 miljoner kronor på
olika dansresidens. Samarbetspartners är ofta en
eller flera kommuner, Kulturrådet, olika kulturin-
stitutioner och ibland dansgrupperna själva.

Marika Hedemyr koreograf och dansare i
Crowd Company, deltog i Västra Götalands-
regionens första dansresidens för drygt tre år
sedan. De främsta fördelarna med residenset i
Lidköping, Uddevalla och Trollhättan var större
arbetsro och längre repetitionstid än vanligt. 

– Produktionsvillkoren blev mer lika teaterns
villkor. Vi fick normala arbetsförhållanden och
kunde ägna oss åt den konstnärliga processen,
säger Marika Hedemyr.
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Hittills har åtta dansresidens genomförts i Västra Götaland. En samarbetsform som
verkar ha kommit för att stanna. Samtidigt som dansen når ut till fler människor –
skapar residensen bättre arbetsvillkor för dansare och koreografer.   

TEXT: KRISTINA KARLBERG

DANSRESIDENS– Vad är det?

Eklektiskt med Art of Spectra, 2008. Foto: Art of Spectra.

A Rose is a Rose is a Rose
med Claire Parsons Co, 2007.
Foto: Anders Jirås.



Koreografen Claire Parsons, huvudsakligen
verksam i Stockholm, har arbetat med residens-
formen sedan 1998. Hon har medverkat vid två
dansresidens i Lidköping. 

– En viktig poäng med residensen är att
kunna jobba långt bort från sin hemmiljö. Det
ger upphov till större arbetskoncentration, sam-
tidigt som processen filtreras av det lokala, säger
Claire Parsons.

Inför Linnéfirandet 2007 beställde Lidköpings
kultursekreterare Helene Wellner en dansföreställ-
ning som skulle arbetas fram på plats i Lidköping. 

– Vi hade goda erfarenheter av Claire Parsons
tidigare dansresidens för barn och ungdomar i
Folkets Park i Lidköping. Nu ville vi ha ett dansre-
sidens som riktade sig till alla åldrar, även till dem
som var ovana vid dans som konstform, säger
Helene Wellner.

En referensgrupp bestående av elva personer,
några vana dansbesökare och andra som aldrig
tidigare hade sett dans, knöts till dansresidenset.
Claire Parsons Co formade sedan föreställningen
A Rose is a Rose is a Rose, i samarbete med referens-
gruppen.

– Vi repade korta sekvenser ur föreställningen
inför gruppen. De berättade vad de tyckte och
hur de reagerade på rörelserna. Vi repeterade
också utomhus i en park och fick reaktioner från
människorna som befann sig där. Det var spän-
nande att få den dialogen, säger Claire Parsons.

Efter två spelperioder i Lidköping turnerade
föreställningen vidare till Trädgårdsföreningen i
Göteborg och Gunnebo slott i Mölndal, samt till
Strängnäs, Jönköping och Katrineholm.

– I residenset hade jag hjälp av en producent,
Anna Ohlin Ek, som avlastade mig. Hon skötte
kontakterna med alla samarbetspartners, vilket
gjorde att jag helt kunde fokusera på arbetet som
koreograf. Det var superbra, säger Claire Parsons.

Även det internationella dansresidenset med
dansgruppen Floke, riktade sig till människor
utan vana vid att se dans. Parallellt med repeti-
tionsarbetet av föreställningen In Search of, träffa-
de Floke gymnasieelever och personalgrupper
från Alingsås, Borås, Vara och Göteborg. De
genomförde pröva-på-dans, workshops, föredrag,
öppna repetitioner och samtal om dans.

– Vi ville bjuda in människor till den konstnär-
liga processen på ett lekfullt sätt. I Vara berättade
de kommunanställda hur de fick nya tankar av
övningarna. Det är roligt om dansen kan bidra till
ökad kreativitet i arbetslivet, säger Sarah Melin på
Danskontoret, Västra Götalandsregionen och pro-
jektledare för det internationella dansresidenset.

Två koreografer verksamma i Belgien, Caro-
line Hainaut och Palle Dyrvall, deltog i residenset,
som öppnade för dansinfluenser utifrån.

– Samarbetet flöt på bra. Svårast verkar koreo-
graferna ha haft med de svenska arbetstiderna,
som inte tillåtit repetitioner under dygnets alla
timmar, berättar Sarah Melin.

Politikerna i Västra Götalandsregionens Kultur-
nämnd tänker fortsätta att satsa på dansresidensen
som arbetsform.

– Dansresidensen ingår som en viktig del i att
stärka dansens strukturer. Vi vill att dansen ska nå
ut till människorna i Västra Götaland, oavsett var
man bor. Speciellt vill vi nå ut till skolorna, säger
Benita Nilsson ledamot i Kulturnämnden och ord-
förande i styrelsen för kulturutveckling.

Även Kulturrådet
prioriterar satsning-
ar på dans för barn
och ungdomar i
skolan. I höstas
genomförde Art of
Spectra ett dans-
residens i Alingsås,
som framförallt rik-
tade sig till barn
och ungdomar.

– Vi jobbade med
eleverna i flera steg,
för att göra dansen
mindre svårtillgänglig. De deltog i workshops och
på öppna repetitioner. Vi pratade dans och ele-
verna kom med spontana förslag på rörelser till
själva föreställningen. Det blev jättelyckat, säger
Peter Svenzon koreograf och dansare i Art of
Spectra. 

Tillsammans med dansvetaren Cecilia Olsson
ska dansresidenset i Alingsås utvärderas.

– Det fanns så många positiva erfarenheter
som vi vill ta tillvara. Men också fallgropar. En vik-
tig lärdom var att det måste avsättas lång tid att
bygga upp en planering inför ett residens. Nyckel-
personer, till exempel inom skolans värld, måste
förberedas väl på vad som ska hända när dans-
gruppen kommer dit.

Just nu smids planerna inför ett kommande
dansresidens hösten 2008, som ska vända sig till
barn och ungdomar på Tjörn. Vilka konstnärer
som ska arbeta i residenset är ännu inte fastställt. 

– Tanken är att vi vill låta barn och ungdomar
få insyn i hur det är att skapa dans. Vi vill fokuse-
ra på processen och inte på förhand bestämma att
residenset ska mynna ut i en föreställning, av-
slöjar Tjörns kulturchef Evike Sandor.
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In search of med Floke m. fl. 2006. 
Foto: Inger Melin.

Pepparkakeland med 
Rani Nair, 2008. 
Foto: Anna Diehl.



– VAR BEREDDA PÅ att det kan bli lång-
tråkigt! Vi tar om samma rörelser många
gånger. Det är så repetitionsarbetet
fungerar, förklarar koreografen och
dansaren Malin Hellqvist Sellén för den
blandade publik som har kommit till Stora
scenen på Pustervik.

Det är andra dagen för residenset på
Pustervik. Dansarna Tove Sahlin, Minna
Kiper och Malin Hellqvist Sellén har
repeterat i drygt en månad i en dansstudio i
Stockholm. Nu väntar två veckors dans-
residens i Göteborg, med intensivt repeti-
tionsarbete, publiksamtal, öppen repetition
och fyra föreställningar på Pusterviks scen.

– Jag gillar att jobba i residens. Det
skapar fokus i arbetet. Det enda negativa jag
kan säga om residensen, är att det kan vara
svårt för vissa dansare att arbeta långt
hemifrån, till exempel om de har familj. 

Initiativet till Pusterviks första dans-
residens togs av Hellen Smitterberg,
konstnärlig ledare på Pustervik. Hon ville
möjliggöra för vanliga människor att få insyn
i skapandet av en dansföreställning. Malin
Hellkvist Sellén tillfrågades om hon ville
hålla i residenset. Malin tackade ja.

– Jag hade föreställningen En kristen kväll
på gång, därför passade det bra. Att få
tillgång till scenen för repetitionsarbete,
utan att störas av andra produktioner,
kändes som en stor fördel. Vi har också haft
frihet att fylla residenset med det innehåll
som vi tycker passar.

Ensemblen valde att tidigt bjuda in
publik till en öppen repetition. 

– Det är klart att det är vanskligt att

öppna upp när materialet är nytt och skört.
Men det är också viktigt att människor får
vara med i processen och kan upptäcka nya
sätt att se på dans. 

Efter residenset i Göteborg ska En kristen
kväll turnera vidare till NorrlandsOperan
och Moderna Dansteatern i Stockholm, som
samproducerar föreställningen. Ekonomiskt
stöd ges också från Kulturrådet, Göteborgs
Kulturnämnd, Konstnärsnämnden och
Framtidens Kultur.

– Är rörelsen för grotesk? Eller alltför
erotiskt? undrar Tove Sahlin när hon rör sig
på den kala scenen, som ännu saknar
scenografi och ljussättning. 

Malin Hellkvist Sellén alternerar mellan
att besvara frågor som koreograf och vara
dansare. De provar olika sekvenser från den
kommande föreställningen. Om och om
igen. Publiken sitter tyst. När repetitionen
avslutas efter 50 minuter, kommer frågorna.
»Varför ser ni så ledsna ut när ni dansar? Vill
ni förlöjliga kristendomen? Vilken musik ska
ni spela till, Mia Marianne och Per Filip?«

Trots att publiksamtalet är planerat till en
annan kväll, uppstår ett spontant samtal
mellan ensemblen och de vetgiriga på
läktaren.

– Jag gillar att få reaktioner, det vässar
argumenten för de val jag gör. Residensets
långa repetitionsperiod på samma plats, gör
det möjligt att samtala om dans med
människor utanför den vanliga danskretsen,
säger Malin Hellkvist Sellén. 

– Det är såhär jag vill jobba. Om jag kan
välja.
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Det är dansresidens för första gången på Pustervik i Göteborg.
Omkring 70 personer, kommer för att se en öppen repetition av 
En kristen kväll.

TEXT: KRISTINA KARLBERG

Dansresidens 
möter nyfiken publik

En kristen kväll. Koreografi: Malin Hellqvist Sellén.
Föreställningen visades på Pustervik, Göteborg
19 – 21 februari 2008. Foto: Åse Bengtsson Helin.



Lars Niklasson:

1. Är intresserad av dans, därför verkade det
spännande att få vara med på en repetition.

2. Jag blev ganska konfunderad. Det var lite
för tidigt att komma in och titta. Jag 
saknade musiken. Det var långsamt att sitta
där i 50 minuter. Men jag ska gå och se det
färdiga resultatet – man blev mycket
nyfiken.

3. Nej, jag har aldrig besökt något dans-
residens tidigare.

Ulrica Almgård:

1. Jag håller på med fysisk teater och gillar 
att gå på öppna repetitioner.

2. Fick en kick och blev glad. Det är kul att få
se processen, innan arbetet är färdigt.

3. Nej. Ordet dansresidens är inte alls bekant
för mig. Vad är det?

Tanya Charif:

1. Jag fick tips av några vänner. Jag jobbar
själv med performance och är intresserad av
att se andra som dansar och uppträder.

2. Det var avslappnat. Härligt att de inte
verkade bry sig om att det satt en hel
publik och tittade på. Det var kul att få vara
med och se hur detaljerat de jobbade med
koreografin.

3. Jag har aldrig hört talas om dansresidens
tidigare.
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Vi ställde tre frågor till några av besökarna som kom till den
öppna repetitionen vid dansresidenset En kristen kväll.

1. Varför har du kommit till den öppna repetitionen?

2. Vad tyckte du?

3. Har du varit med om något tidigare dansresidens?

2005: Crowd Company med föreställningen
Resan i Uddevalla, Lidköping och Troll-
hättan. Crowd Company i samarbete med
Danskontoret, Västra Götalandsregionen,
Uddevalla kommun, Lidköpings Teater-
arrangörer och Trollhättans Teaterförening
med stöd av Västra Götalandsregionen och
Kulturrådet.

2006: Claire Parsons Co. och familjeföre-
ställningen Vispar du? Residenset ägde rum i
Lidköping. Ett samarbete mellan Folkets Hus
& Parker och Folkets Park i Lidköping med
stöd av Kulturrådet. 

Internationellt dansresidens i Vara, Alingsås,
Borås och Göteborg, med Floke och två
koreografer från Belgien. Föreställningen 
In search of. Gruppen Floke i samarbete med
Danskontoret, Västra Götalandsregionen,
Musik i Väst, Vara Konserthus, Vara
kommun, Alingsås kommun och Borås
kommun med stöd av Västra Götalands-
regionen och Kulturrådet.

2007: Art of Spectra arbetade fram föreställ-
ningen Playground i Alingsås. Samverkan
mellan Art of Spectra, Alingsås kommun och
Danscentrum med stöd av Danskontoret,
Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

Claire Parsons Co. med föreställningen 
A Rose is a Rose is a Rose i Lidköping. Ett
samarbete mellan Claire Parsons Co. och
Lidköpings kommun med stöd av Dans-
kontoret, Västra Götalandsregionen och
Kulturrådet.

Rani Nair på Världskulturmuseet i Göteborg.
Pepparkakeland. Ett samarbete mellan Rani
Nair och Världskulturmuseet med stöd av
Kulturrådet.

2008: Malin Hellkvist Sellén med föreställ-
ningen En kristen kväll på Pustervik i
Göteborg. En samproduktion mellan
Pustervik, NorrlandsOperan och Moderna
Dansteatern i Stockholm.

Rani Nairs dansresidens på Världskultur-
museet fortsätter. Samarbetet utökas med
en internationell gästkoreograf. Dans-
kontoret, Västra Götalandsregionen går 
med i samarbetet. 

Klo, kropp och smälek. Internationellt
dansresidens i Mölndal med Gungfly och
tyske koreografen Tim Zimmermann.
Gungfly i samverkan med Mölndals Stad och
med stöd av Västra Götalandsregionen och
Kulturrådet.

VILL DU BESÖKA ETT DANSRESIDENS?
Under april månad pågår workshops och
studiecirklar med Rani Nair på Världs-
kulturmuseet. 

Den 23 april kl 18.30 ges föreställningen
Pepparkakeland.

Gungfly ger föreställningen Klo, kropp och
smälek på Teaterhuset i Mölndal
den 4, 5 och 6 juni.

DANSRESIDENS I VÄSTRA GÖTALAND

TEXT & FOTO: KRISTINA KARLBERG

En kristen kväll. Repetitionsbild, den 6 februari 2008. 



Dans på GöteborgsOperan 
Vårens tvådelade dansafton Boxman/Röd
spelas till och med 13 april. Göteborgs-
Operans Baletts dansare tillika koreografen
Fernando Melo har skapat sitt första längre
verk, Boxman och Örjan Anderssons Röd till
Sjostakovitjs musik, uppförs för första
gången av GöteborgsOperans Balett. Vecka
10 samverkar GöteborgsOperans Balett med
Konserthuset under deras ungdomsvecka.
Rayco Cano-Cortes, dansare i baletten, har
skapat No-Do för fem kvinnliga dansare till
latinamerikansk musik framförd av
Göteborgs Symfoniker under ledning av
dirigenten Gustavo Dudamel. 

Den 26 april är det premiär för
balettchefen Johannes Öhmans första
sammansatta program 3xBolero. Kenneth
Kvarnström gör sin första kreation efter
chefskapet på Dansens Hus och Alexander
Ekman skapar sitt första verk i Sverige. Dessa

urpremiärer kompletteras med Johan Ingers
Walking Mad. I maj gästspelar 3xBolero i
Wolfsburg, Tyskland och fler gästspel är
aktuella i augusti.

Under april och maj anordnas flertalet
fördjupande workshops i balettsalarna med
sikte på den framtida kommande reper-
toaren. Samarbetet med Göteborgs Dans &
Teaterfestival i augusti utökas. Förutom
Stora scenen kommer också Lilla scenen att
användas. Där visas Cristina Capriolis verk
My lips (from speaking), samt kreationer av
Jeanette Langert från Göteborg och japan-
ska Satoko Takahashi från Göteborgs-
Operans Balett.

Höstens stora danssatsning är Mozarts
Requiem med premiär 20 september.
Kreatörerna Carina Reich och Bogdan
Szyber tillsammans med världskoreografen
Jorma Elo står bakom uruppförandet med
18 dansare på scenen. I detta dansverk
samverkar baletten med GöteborgsOperans
solister och kör.

På operascenen är Håkan Mayer
koreografen till vårens sista uppsättning
Tjajkovskijs Eugen Onegin. Sex dansare
medverkar med Lina Räftegård som
danskapten. Höstsäsongen inleds med
Händels barockopera Julius Caesar och även

där gör Håkan Mayer koreografin.
Den nyskrivna pop- och rockmusikalen

Grymt! har premiär i Skövde 8 mars med
Roger Lybeck som koreograf. I höst blir det
mycket steppande när Disneys musikal Mary
Poppins har premiär koreograferad av
Mattias Carlsson. En stor ensemble på ca 40
personer och sju dansare medverkar. 

www.opera.se

Regionteater Väst
Under våren 2008
fortsätter turnén med
barnföreställningen Fart!
som är koreograferad av
Bronja Novak Lindblad.

Till hösten planeras en ny dansföreställ-
ning för fyra dansare under namnet
Virvelvinden. Koreografin görs av Mireille
Leblanc som gjorde Vilddjurets Skugga för
Regionteater Väst. Temat är miljötänkande
på ett lustfyllt sätt. Efter premiären på
Boråsscenen kommer föreställningen att
turnera i Västra Götaland.

www.regionteatervast.se

Tommy Håkansson 
och Ulrika Liljedahl
Tommy Håkansson och Ulrika Liljedahl
jobbar återigen tillsammans, den här gången
med verket Tapet som de betecknar som en
sorglustig historia. Föreställningen är en
duett inspirerad av S. Becketts Mercier och
Camier. Ett dansat skådespel som handlar om
de små sakerna i det stora mönstret. Premiär
på Viskadalens folkhögskola den 4 mars.

Jeanette Langert
Jeanette hade i februari urpremiär på sin
senaste föreställning Fröken, ett solo
inspirerat av August Strindbergs Fröken Julie.
Föreställningen spelades på Pustervik och i
solot sågs GöteborgsOperans dansare
Monica Milocco. Bente Lykke Möller står för
scenografi och kostym. 

I augusti är Jeanette inbjuden till
GöteborgsOperans Balett i samarbete med
Göteborgs Dans & Teater Festival och i
september är hon åter aktuell på Pustervik.

www.jeanettelangert.com
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VEM GÖR VAD?
Koreografer, dansgrupper,
dansare och institutioner i
Västra Götaland. 

Vem gör vad våren 2008?

Röd, GöteborgsOperan. Foto: Ingmar Jernberg.



Paula de Hollanda
Paula är inbjuden av Vara Konserthus att
hålla en introduktion om brasiliansk dans
den 15 april innan föreställningen Raio X
med den brasilianska gruppen Membros. I
mars åker hon till London för att
undervisa vid London School of Samba.
Ungdomsgruppen Sereia i Vänersborg,
som hon leder tillsammans med slagverka-
re Johannes Tärk, kommer under våren att
spela och dansa på karnevaler i Sverige och
Danmark.

www.pauladehollanda.com

Leap Out
Lotta Bohlins föreställning Bollstollen skall
spelas i Jordanien mellan den 7–12 maj
och eventuellt även turnera i Marrakech-
regionen i Marocko under maj och juni
2008. Lotta kommer under vistelsen i
Marrakech att arbeta med att utveckla
dansen för barn. 

Gungfly
Klo, kropp och smälek är titeln på Gungflys
nya föreställning i samarbete med
koreografen Tim Zimmermann. I
november 2007 påbörjades det inter-
nationella dansresidenset i Mölndal och
elever från skolor i Mölndal besökte en
första öppen repetition. Föreställningen
har premiär den 4 juni på Teaterhuset i
Mölndal.
www.gungfly.se

Maria Mebius Schröder
Maria medverkar nu i Big Winds barn-
föreställning Luften är Fri som turnerar
runt om i landet under mars och april.
Maria kommer även att föreläsa om Kreativ
Logik på Musikhögskolan i Göteborg och
jobba som konsult hos SCA, Lilla Edet
Pappersbruk under hela 2008. Hon
fortsätter även med Skådebanans projekt
Airis och är utsedd att även 2008 verka
som Airiskonstnär. 

Moa Matilda Sahlin
Moa arrangerade i januari tillsammans
med sina kollegor i Scenrum scenkonst-
klubben »Sagolikt«. 

I vår bjuder Moa in dansvetaren Kate
Elswit från University of Cambridge för att
tala om och arbeta med »ideas of
representation and authenticity«. Mötet är
en del av ett större projekt »Private
dancer« med Minna Kiper där den
konstnärliga dialogen är i fokus. 
www.scenrumx.se

Dansbyrån
Dansbyrån är ett produktionskooperativ
för danskonst och dansvetenskap som drivs
av koreograferna Marika Hedemyr, Moa
Matilda Sahlin och Paula de Hollanda.
Dansbyrån driver en Dansbar första
torsdagen i varje månad då publiken får
tillfälle att fördjupa mötet med danskonst.
Det sker genom samtal, filmer, debatter
och prova-på tillfällen. I vår medverkar,
förutom de egna koreograferna, Kate
Elswit från University of Cambridge m. fl.

Dansbyrån är också involverad i
Trampolin2008.
www.dansbyran.se

15

Aktuell med koreografin till Tapet: en sorg-
lustig historia för två dansare med premiär den
4 mars på Viskadalens Folkhögskola. Den
andra dansaren är Ulrika Liljedahl.

Tommy Håkansson är utbildad som dansare 
vid Balettakademien i Stockholm i början av
80-talet. Han började att arbeta tidigt med
koreografi parallellt med dansen. Har bl. a.
arbetat med Ulf Gadd, Jessica Iwansson,
Birgitta Egerbladh och Ivo Cramér. Senaste
produktioner: Den dansande garderoben,
2006,  Regionteater Väst och Rabbit, 2006. 

Suzanna Bondessontangodansare

Tommy Håkansson
koreograf och dansare

Aktuell med helaftonsföreställningen Two to
Tango & Gatans Parlament som spelas i Sten-
hammarsalen, Göteborgs Konserthus i slutet av
mars och början av april. Föreställningen
består av tango, flamenco, orientalisk dans 
och streetdance.

Suzanna Bondesson är utbildad  i argentinsk
tango i bl. a. Buenos Aires och Barcelona för
dansare som  Osvaldo Zotto, Lorena  Emoro-
cida och Geraldine Rojas. Hon har studerat
flamenco på Manolo Marins Dansakademi i
Sevilla. Senaste produktioner: Mottagelsen,
2007. Hon dansade och var initiativtagare till
Tango Exil, 2005, samt medverkade i Dansa
runt jorden på Göteborgs  Stadsteater 2006.
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VEM ÄR VEM 
I DANSVÄRLDEN?

Two to Tango & Gatans Parlament, World
Dance Company. Foto: Kristin Lidell. 

World Dance Company
World Dance Company har sedan 1996
skapat mångkulturella föreställningar med
några av Sveriges främsta artister inom
världsmusiken och världsdans. 

Den 30 mars har World Dance
Company premiär på en helaftonsföre-
ställning med över 20 artister på scen där
argentinsk tango, flamenco, streetdance
och orientalisk dans möts i en multi-
musikalisk kulturkrock. Föreställningen
spelas på Stenhammarsalen, Göteborgs
konserthus och består av de två akterna
Two to Tango? och Gatans parlament .

www.worlddancecompany.se



Embla dans & teater
Emblas föreställning Spår av Ristningar
kommer sommaren 2008 att spelas på ett
tjugotal fornminnesplatser i Västra
Götaland, Skåne, Småland, Blekinge,
Uppland och Östergötland. Föreställningen
är en del i ett samverkansprojekt där
kommuner, hembygdsföreningar, ABF,
Folkets Hus och andra parter samverkar. 

Medverkande är Anna Wennerbeck,
koreografi och dans, Henrik Hallgren,
berättare samt Anders Hagberg, musik. 

Efter en intensiv och lyckad turné i
Norge fortsätter Anna Wennerbeck och
Bronja Novak Lindblad att spela Sov Du? i
Småland och Västra Götaland. 

Embla deltar även under våren i
projektet Buskul på Drottning Silvias
Barnsjukhus i Göteborg. Där går de
»Dansronden« som de dansande och mycket
uppskattade »läkarna« Anna och Bronja.

Anna Wennerbeck kommer också att
medverka i ett samarbete mellan Buskul och
»Runda Barn- teamet« på sjukhuset.

Embla inleder under våren arbetet med
en kommande barndansföreställning med
beräknad premiär i februari 2009.

www.embladans.se.

Anna Westberg
Anna har under vintern arbetat med en
föreställning kallad Mariabilder, som hade
premiär i Christine kyrka i Alingsås den 1
mars. Föreställningen är ett samarbete med
musikerna Helena Ek, sopran, och Johannes
Landgren, orgel och väver samman den
folkliga traditionens bilder med kyrkans
symbolik. Föreställningen ska nu spelas runt
om i landet under resten av året. 

Tillsammans med kontrabasisten Nina de
Heney tilldelades Anna Sten A Olssons
kulturstipendium i slutet av år 2007. Med
anledning av detta är Anna och Nina
projektledare för en minifestival på
Atalante, Dance’n bass, den 22 och 23 maj.
Det blir två kvällar med improvisationer helt
tillägnade konstellationen dans och bas. 

I april åker Anna till Roy Hart Center i
södra Frankrike för att studera röst och
improvisation. 

I början av juni åker Anna till Stamsund
Internasjonale Teaterfestival på Lofoten, för
att på plats skapa en ljud- och rörelse-
performance med de norska artisterna Lisa
Dillan och Hild Sofie Tafjord. 

Anna är även med i Svensk Dans-
kommittés Arbetsutskott, samt representant
för gren väst i Teaterförbundets dansavdel-
ning. Sedan 2006 är Anna anställd av
Dansalliansen.

Art of Spectra
Art of Spectra gästspelade i februari i
Stockholm på Balettakademiens nya scen.
Deras föreställning Eklektiskt inledde den
»Tripple bill« där även koreograferna
Sebastian Lingserius, Love Källman och
Allison Ahl samt Anna Pehrsson med-
verkade. 

I januari arbetade Art of Spectras Ulriqa
Fernqvist och Peter Svenzon med danselever
på Angeredsgymnasiet. 

Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist
medverkade med duetten Dioxibrios på
Balettakademiens 40-årsgala i Göteborg.

I samarbete med dansforskaren Cecilia
Olsson kommer Art of Spectra under våren
att utvärdera dansresidenset Playground, som
genomfördes under hösten 2007 i Alingsås
kommun.

www.artofspectra.com

Teresia Björk
Teresia har premiär med föreställningen
Domkraft på Pustervik den 18 mars 2008.
Den är en humoristisk performance-
föreställning efter författaren Aase Bergs
specialskrivna monolog. Domkraft är hennes
första manus för scenen.  

www.teresiabjork.com

Crowd Company
Marika Hedemyr, koreograf och konstnärlig
ledare för Crowd Company, har fått stöd
från Konstnärsnämden och arbetar under
våren med utvecklandet av koreografiska
metoder. För övrigt turnéläggs Just in time för
hösten 2008.

www.crowdcompany.com
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Eklektiskt, Art of Spectra. Foto: Art of Spectra.

Just in time, Crowd Company. 
Foto: Anna von Brömssen. 



Ami Skånberg Dahlstedt
Ami Skånberg har varit i Melbourne,
Australien i tre månader. Där ledde hon
workshops i japansk dans och studerade
även själv japansk dans och Iyengar yoga.
(Läs mer om Amis resa på sid. 23) Ami
inledde också ett samarbete med koreo-
grafen och filmaren Dianne Ried. 

I februari visades kortfilmen Panelhönan,
som Ami gjort bl a med Maria Mebius
Schröder, på International Dance film festi-
val i Yokohama och i Kyoto. För närvarande
repeterar Ami pjäsen Skriv upp mig – jag ska
med på varenda djävla utflykt! av Petra
Revenue och Lars Andersson på Teater
Trixter. Pjäsen har premiär 1 mars. Under
april–maj kommer Ami också att hålla
museilektioner i Botaniska trädgården. 

www.dansar.nu

Big Wind
Big Wind fortsätter att turnera med Luften
är fri, en dans- och sångföreställning.
Medverkar gör Maria Mebius-Schröder,
Johanna Ehn, Ola Karlberg och Erik Dahl.
Under våren spelas ca 75 föreställningar
mellan Tärnaby och Göteborg. 

Bronja Novak Lindblad arbetar under
våren med förproduktionen av en ny
humoristisk dansimprovisationsföreställ-
ning. Föreställningen rör sig kring frågor
om kulturarv, folkliga traditioner och
nationella tillhörigheter. Medverkande är
Bronja Novak Lindblad, Göteborg,
Susanne Martin, Berlin och Katarina
Eriksson, San Fransisco. 

www.bigwind.se

Akito Company
Talat Samawis grupp skall åka på en
tunisisk festival i mars med föreställningen
Krig utan gränser. Hans föreställning
Teamets lidande skall också spelas i
Jordanien 7–12 maj. Därefter skall en ny
produktion Flykt till ingenstans spelas på
Marrakech Teaterfestival 12–18 maj. Det
finns även planer på en svensk kulturvecka
i Marrakech. 

VAD / Victoria Alarik Dans
Victoria Alarik samarbetar nu med Teater
Albatross som koreograf i föreställningen
och monologen Mary Kingsley. Manus är
nytt och skrivet av Marika Lagercrantz och
Charlotta Grimfjord Cederblad. 

Premiär blir den 16 april på Tokalynga
Teaterakademi, Falkenbergs kommun. Lite
senare, den 24 april, visas den på Världs-
kulturmuséet i Göteborg.

Victoria fortsätter även arbetet med The
Harbour Project. Det kommer att bli en
upplevelsebaserad guidning av Södra
Älvstranden i augusti 2008.

Dance for Dummies, Victoria Alariks och
Jonas Fröbergs praktiska introduktion till
modern dans, hade premiär på Göteborgs
kulturkalas sommaren 2007. Föreställning-
en kommer att turnera tillsammans med
dansgruppen Gungfly under Dansexpres-
sen i Västra Götalandsregionen i vår. 

I projektet Konstnäring för Skådebanan
Västra Götaland gästspelar Victoria i vår
även på företag i regionen, bland annat på
IKEA. 

Victorias föreställning Snyggt turné-
läggs nu inför hösten.

www.victoriaalarik.se
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HALLÅ DÄR!
Malin Brandeby
dansproducent på Vara Konserthus

Vad arbetar du med som dansproducent på 
Vara Konserthus? 

Nu under våren är jag producent för alla våra
gästföreställningar, även det som inte är dans.
Mitt arbete innebär att jag lägger program för
gästspel ett år i taget. En viktig del av mitt
arbete är såklart att jag försöker skapa ett
program som är intressant för vår publik. 

Hur kommer det sig att en liten ort som Vara
satsar på dans med en internationell
inriktning? 

Det ligger i Vara Konserthus profil generellt att
presentera ett brett utbud och internationell
spets och det gör vi bland annat genom våra
internationella dansgästspel.

Kan du se att det finns något som karakteri-
serar er danspublik i relation till andra
konserter eller gästspel som ni presenterar? 

Nej, jag tycker inte att det finns en danspublik.
Jag menar att det finns lika många genrer
inom dans som inom musik och att det är synd
att prata om dans som ett begrepp. Det finns
olika danspublik som täcker hela spektrat från
street, till flamenco, till klassikt, till modernt. 

Hur tänker ni då när ni programlägger ett
dans-år, just utifrån det du tar upp kring
publiken? 

Fram till förra året låg dansen som ett treårigt
projekt med vår stadskoreograf och dans-
program. Nu ser vi dansen som en del i
helheten och kommer framöver att arbeta
ännu mer långsiktigt. Det handlar om att
presentera ett brett dansprogram som
innehåller svenska koreografer och grupper,
föreställningar som tilltalar en ung publik och
internationell spets.

Finns det något som du vill tipsa om 
på Vara Konserthus nu under våren? 

Vi gästas av det brasilianska danskompaniet
Membros Cia de Danca. Föreställningen Raio X
blandar hiphop, capoeira, modern dans,
brasiliansk rap och skildrar situationen i ett
brasilianskt fängelse. Vi bjuder in publiken till
en introduktion före föreställningen – ett
samtal med den västsvenska dansaren och
koreografen Paula de Hollanda, som kommer
att prata om dans utifrån ett svensk-
brasilianskt perspektiv.

INTERVJU: SARAH MELIN  
FOTO: NIKLAS AXHEDEDance for Dummies, Victoria Alarik. Foto: Christer Åkerlund.



OLA PACKAR och jag hjälper till. Det är
mycket att göra – han ska ut på en lång
turné med sin bror Leifs kritikerrosade 
En herrgårdssägen. Samtidigt passar vi på att
tala lite om vårt arbete. Hur började det
egentligen?

– Mamma lärde mig att dansa, säger Ola.
Redan när jag var två år kunde jag vals har
hon berättat. Det blev mycket folkdans och
vi spelade fiol tillsammans. Jag hade talang
och uppmuntrades av en danspedagog att
söka till Riddarfjärdsskolan i Stockholm. 

Sedan utbildade han sig i klassisk balett.
Han ville lära sig grunderna med hoppen
och de klassiska teknikerna. Men Ola ville
något mer och på 1980-talet blev det break-
dance och akrobatik.

– Jag ville lära mig allt! Under många år
gjorde jag inte annat än tränade och
tränade. Allt skulle sitta perfekt i kroppen.
Sedan var det bara att välja vad man skulle
använda.

Det syns när Ola dansar att han blandar
och lånar från olika dansstilar. En del är
hämtad från den norska Hallingdansen,
påfallande lik breakdance, en annan är

lånad från nycirkus. Men hur kom han in på
samisk dans?

– Om jag skulle dansa, så ville jag själv
göra koreografin, säger han. Det var natur-
ligt att det blev samisk tematik, eftersom jag
har samiska rötter. Och visst har samerna
dansat!

OLA BÖRJADE leta i arkiv och fann gamla
texter som beskrev samisk dans och
dansliknande situationer. Fast då var det

ingen som trodde honom. Det var en
inarbetad sanning att samerna aldrig hade
dansat. Länge var det motigt och hans
teorier avfärdades. 

Från den dag då Ola klev in på mitt
kontor i Klippan förändrades allt. I min
egenskap av kulturvetare tyckte jag att
påståendet om en shamanistisk kultur som
saknade danstradition var sensationellt. Det
var ologiskt och gjorde mig grymt nyfiken.
Jag trodde inte att det var sant.

Tillsammans började vi strukturera hans
material för att förstå hur det kunde komma
sig att ett helt folk glömt sin tradition. Vi
bestämde oss för att försöka bevisa att det
verkligen funnits en samisk danstradition.
Men var skulle vi börja?

– Sommaren 2004 stack vi upp till
Nordnorge, till hällristningarna uppe i Alta.
Vi gick igenom museets hela bildbank
tillsammans med en av deras intendenter. 
Vi var lyriska, minns Ola. Vi hittade massor
med intressanta bilder.

Vilken känsla! Äntligen fick vi höra en
forskare säga att det var samernas tidiga
förfäder som dansade på hällarna. Nu fick vi
upp ett riktigt hett spår.

Jakten på den försvunna dansen gick
sedan lättare och de senaste åren har vi rest
runt och berättat om den försvunna samiska
dansen, hållit seminarier och workshops i
Sverige och Norge. 

– Ingen har ifrågasatt vårt material. Det är
tvärtom många som känt igen sig i beskriv-
ningarna av extasdansen, eftersom de upplevt
något liknande inom Laestadianismen. 

Lars Levi Laestadius, som själv var same,
måste ha förstått hur central extasen var för
samerna och låtit den få följa med in i
kyrkan. Ett genidrag av Laestadius. När vi
studerade samiska bröllopsdanser lade vi
märke till att alla slutade med att man föll
till marken. Varför frågade vi oss? Svaret var
enkelt. Under den rituella dansen föll alltid
nåjden, den samiske schamanen, till
marken. I bröllopsdansernas avslutning
fanns inte längre någon rituell funktion. Det
som återstod var en slags kulturell minnes-
rest utan sitt sammanhang.

Ja, det här är något av det som vi håller
på att få ner på papper, ett mödosamt
arbete, eftersom det trots allt inte finns så
mycket tid som vi skulle behöva. Verklig-
heten kommer emellan och vi jobbar för att
få ihop till maten och kalendrarna är
fullbokade med andra måsten. 

– Nu har vi hittat dansen och går vidare.
Men det handlar inte om att rekonstruera
någon förkristen dansritual. Det är
ointressant. Jojken, trumman och dansen är
en »treenighet«, förklarar Ola. Men idag
finns bara jojken kvar. Hela mitt koreografis-
ka arbete går ut på att sätta ihop delarna
igen. Jag kallar metoden att sätta jojken i
kroppen.

HAN JOBBAR UNGEFÄR som en arkeolog
eller konservator och försöker fylla i
tomrummen med sannolika beståndsdelar.
Sedan blandar han och gör det hela till en
riktigt urban mix. 

Till hösten har vi premiär på Dom kallar
oss lappdjävlar, en dansföreställning för
högstadiet. Temat är den svenska rasbio-
login och dess konsekvenser för samerna.
Ett tungt ämne.

– Jo, det kan man tycka. När man spelar
för högstadiet måste man våga utmana. Det
gäller att fånga intresset från första stund.
En kräsen publik som inte köper vad som
helst. Och jag älskar utmaningar, tillägger
han skrattande.

Dom kallar oss lappdjävlar är en föreställ-
ning som han länge velat göra. Idag pratar
man inte om rasbiologi eller rashygien, nej,
nu är forskarna nere på DNA-nivå. Vad
betyder det för samer? För invandrare och
svenskar? Vad är det som gör att vi måste
sortera och kategorisera människor hela
tiden? 

Den underbara musiken står Magnus
Stinnerbom för och i november 2008 blir
det premiär på Pustervik i Göteborg.

www.kompaninomad.se

TEXT: BIRGITTA STÅLNERT
FOTO: KOMPANI NOMAD
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Ola sätter jojken i kroppen
Kompani Nomad i Göteborg består av två eldsjälar, dansaren och
koreografen Ola Stinnerbom och skribenten och kulturvetaren
Birgitta Stålnert. Här berättar de själva om sitt arbete.
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NU ÄR ANDRA UPPLAGAN av projektet
Trampolin igång. Konceptet är detsamma
som i Trampolin 2006: Koreograferna deltar
i workshops, seminarier och föreläsningar
och erbjuds mentorer, repetitionslokal och
visst produktionsstöd.

Den 15–17 maj visas de verk som arbetats
fram, under den avslutande dansfestivalen,
Trampolin2008, på Pustervik i Göteborg.

Trampolins mål är att berika danskonsten
i Västra Götaland, genom att hjälpa fram nya
och mindre etablerade dansare och
koreografer, professionellt verksamma inom
Västra Götaland.

Projektet hade sin jungfruresa 2005–06,
med den avslutande festivalen Trampolin06
på Atalante i maj 2006. Efter sin medverkan
i Trampolin06 engagerades tre av de fem
medverkande koreograferna på scener i
Sverige och i Sydamerika.

Trampolin2008 genomförs på uppdrag
av Kulturnämnden i Västra Götalands-
regionen och leds av Danscentrum Väst,
Dansbyrån och Victoria Alarik Dans (V.A.D)
i samarbete med Konst- och kulturutveck-
ling i Västra Götalandsregionen.

Koordinator för Trampolin2008 är 
Tora Ljusberg.

www.danscentrum.se/vast

Trampolin2008
Dansfestivalen som redan idag visar morgondagens danskonst

KONTRA DansKompani 
Hanna Wernbom 
och Klara Rygielski

Verk: En light produkt

Ett flickrum som blev till ett
ljusrum. Flickrummet försvann.
Kvar finns nu ljuset och ljusen. 
Två koreografer. Två dansare. 
Två vanliga människor i ett rum,
tänt eller släkt. Med eller utan
släktingar.

Hanna Wernbom och Klara
Rygielski startade KONTRA
DansKompani 2005. Fokus ligger
på duetten och de utgår från
kroppsspråket och vardagliga
rörelser.

Nor Toma

Verk: Blommiga tapeter

En färgrik berättelse om ett
långsmalt betonghus. Sju granna
lägenhetsmiljöer fyllda med
konfettiregn, dans och aktion,
ackompanjerat av ett tyskt
husband.

Efter examen från Svenska
balettskolan 2004 frilansar Nor
Toma som modern och nutida
dansare samt perfomanceartist.
Förutom dans- och scenkonst gör
hon även danskonstfilmer och
installationer.

Mattias Olaison

Verk: Ordagrant

Ordagrant är en textbaserad dans
som bryter med gamla kvinnoideal
och schablonbilder av könsroller,
väcker tankar om empati såväl
som medmänsklighet och vill visa
att män och kvinnor av idag kan
gå nya vägar. I en ny form av
dansteater tolkas texten och
rörelserna utifrån mänskliga
teman. 

Mattias Olaison är dansare vid
GöteborgsOperans balett sedan
1994 men har även arbetat med
bland annat Jo Strömgren, Art of
Spectra och Josef Sturdy. 

American Bahia 
Lovisa Baldal 
och Roberval »Robby« 
Rocha do Nascimento

Verk: Miscigenacão

Miscigenacão betyder blandning
av kulturer på portugisiska.
Stycket berör såväl mänskliga
möten som kulturella och politiska
frågor. En färgstark blandning av
afro-modern dans, Capoeira och
Técnica Silvestre från Brasilien och
nordisk modern dans.

American Bahia startades av
»Robby« i Brasilien 1995, med
syftet att genom dansen hjälpa
och främja ungdomarna i staden
Salvador Bahia. Lovisa Baldal och
»Robby« har sedan två år
samarbetat, i såväl Brasilien som
Sverige. 

Från vänster:  Lovisa Baldal, Hanna Verbom, Mattias Olaison, Nor Toma, Klara Rygielski och Roberval Rocha do Nascimento. Foto, färg: Victoria Alarik. Foto, s/v: Anders Wijerot.



Strömstad på danskartan
På senare år har Strömstad visat att staden
har mer att erbjuda än räkfrossa, segling och
skärgårdsidyll. Kommunens kultursekretera-
re Jan Palmblad arbetar tillsammans med
Strömstads dansambassadör Birgitta
Bergström för att sätta kommunen på den
nationella danskartan och presentera ett
utbud som visar på bredden och spetsen
inom dansen och danskonsten idag. Genom
att samverka med såväl Västra Götalands-
regionen och den väletablerade stockholms-
scenen Moderna Dansteatern tar den lilla
kommunen stora kliv mot dessa mål under
2008. Moderna Dansteatern är tillfälligt
hemlösa under 2008, då scenen på
Skärholmen genomgår en helrenovering.
Verksamheten ger sig då ut i Sverige och
flyttar under våren till Strömstad. Genom
projektet kommer kompaniet Scentrifug –
Petter Jacobsson & Thomas Caley – att
arbeta tillsammans med Strömstads invånare
med projektet »Post Paradise«. Uppsättning-
en består av danshappenings, dansfilm och
dansvideoverk. Arbetet med föreställningen
kommer att ske tillsammans med det lokala
dans- och konstlivet, som koreografduon
söker upp genom workshops under maj
månad. I sommar kommer invånarna i
Strömstad att uppleva »Post Paradise« på
stadshustrappan, hamntrappan, paviljongen
och i Lokstallet.

I maj arrangerar dessutom Strömstad
dansföreställningen Kamuyot, av Ohad
Naharin, som turnerar genom Sverige med
Riksteatern. Föreställningen ges för
gymnasiet och för offentlig publik.

I sommar är kommunen medarrangör i
en kurs för danspedagoger och dansare i Ivo
Cramérs anda – Möt dansen i Strömstad.
(Läs mer på sid. 22)

– Vårens och sommarens satsningar
handlar om att göra danskonsten ännu mer
synlig både bland strömstadsborna och våra
många besökare, säger Jan Palmblad. Vi vill
gärna utveckla Strömstad till en plats, där
dansen finns som en naturlig och självklar
del av stadens kulturliv. Personligen tycker
jag att danskonsten är ett av de mest
spännande kulturområdena just nu, där
gränser tänjs och ingenting tycks omöjligt.

Skoldans i punkuniform
I maj turnerar Riksteaterns dansföreställ-
ning Kamuyot av Ohad Naharin i Västra
Götaland. Kamuyot är en inbjudande och
interaktiv föreställning, där publiken är
medskapande och gränsen mellan scen och
salong suddas ut. Kamuyot är ett försök att få
människor, med eller utan danserfarenhet,
att beröras av dans. Bakom Kamuyot står
Ohad Naharin (född 1952 i Israel),
konstnärlig ledare för Batsheva Dance
Company, Israel. De 16 dansare som
medverkar i föreställningen valdes ut genom
en audition i somras och kommer från tio
olika länder.

Föreställningen kommer att spela i
sporthallar i Alingsås, Lidköping, Strömstad,
Vänersborg och på Öckerö. Förutom
skolföreställningar på alla dessa orter spelar
föreställningen offentliga kvällsföreställning-
ar i Strömstad och i Vänersborg. I Väners-
borg är arrangemanget ett samarbete
mellan kommunen och Vänersborgs
teaterförening. Genom det regionala
nätverket Trestadsdans kommer även
teaterföreningarna i Uddevalla och
Trollhättan att arrangera dansbussar till
föreställningen.

Kan man dansa när man 
sitter i rullstol? Se dans om 
man är synskadad?
Ja, visst! Alla har samma rätt till danskon-
sten. Både som publik och som dansare.
Både som amatör och professionell. I
Sverige har regeringen bestämt att
handikapperspektivet ska genomsyra alla
samhällssektorer och vara en självklar del i
all ordinarie verksamhet. Det finns ett ökat
intresse och en vilja att göra både utbild-
ningarna inom dansfältet och dansen som
scenkonst öppnare för alla. Men mycket
återstår att göra, kunskaper och krafter
behöver samlas. FUNKA-gruppen är namnet
på en särskild arbetsgrupp för barns och
ungas möjligheter att ta del av och utöva
konst och kultur. I en liten skrift som
kommer att ges ut under våren 2008, har
gruppen samlat några inspirerande exempel
på dansprojekt där deltagarna är människor
med olika funktionshinder. Där kan du läsa
om barnen i Torsdagsgruppen, dansfilmen
Marcus och Mathias och Kulturlabbets arbete
med dans.

Du hittar även tips om var du får kontakt
och mera information. Beställ skriften hos
Danskonsulenterna!

www.vgregion.se/danskonsulenterna

Ensemblegruppen i Helsingfors
Ensemblegruppen är en del av Mölndals
kulturskolas verksamhet. 

Gruppen består av åtta ungdomar och
varje vecka tränar de både nutida dans och
jazz. Improvisation är också en viktig del av
gruppens undervisning. 

Gruppen är ofta inbjudan att medverka
vid olika arrangemang och invigningar. De
har bl a deltagit vid invigningen av Göta-
tunneln, Dansbiennalen och EM-kalaset
2006 i Göteborg. 

De medverkade i Veera Suvalo Grimbergs
Truckbalett som visats på Götaplatsen och
Kulturhuset Kåken i Härlanda.

Tillsammans med pedagogerna Veera
Suvalo Grimberg och Annica Smith
genomfördes ett studiebesök i Helsingfors, i
Finland den 24 – 27 januari 2008. Under
resan besöktes dansskolorna Helsingin
Tanssiopisto, Tanssivintti, Step Up och även
yogastudion Yama. Lektionerna i nutida
dans, jazzdans, street, house, pilates och
yoga hölls på engelska, svenska och finska. 

www.kulturskolan.molndal.se
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Kamuyot, Riksteatern. Foto: Urban Jörén.



Spets och bredd i Vara
Vara Konserthus vill erbjuda danspubliken
i regionen både bredd och spets.

– Alla behöver inte gå på allt, men det
ska finnas något för alla, säger Malin
Brandeby, ansvarig dansproducent på Vara
Konserthus.

Dansen kom till Vara Konserthus med
Veera Suvalo Grimberg år 2004. Som
landets första stadskoreograf anställdes
Veera i projektet »I Afton Dans«, för att
genom workshops och samarbetsprojekt
långsiktigt uppmuntra kommuninvånarna
att upptäcka och skapa dans. Projektet
avslutades vid årsskiftet 2007 – 08.

Vårens föreställningar har en inter-
nationell prägel och ett antivåldsbudskap
som känns igen från förra årets artister:
Katlehong från Sydafrika och Twisted Feet
från Sverige. 

Vårens föreställningar på Konserthuset
är Acrobatic Bodies ’n’ Rhytm, en nycirkus-
föreställning i samproduktion med Agent
365int, Avtäckning av Cristina Caprioli och
ett gästspel från Brasilien med Membros
cia de danca – Raio X. Gruppen började
som en motaktion mot våldet i Rio de
Janeiro. I Raio X blandas hiphop, capoeira,
samtida dans och brasiliansk rap med
Chopin och Pink Floyd.

www.varakonserthus.se

Inspiration för danspedagoger
Lina Karlsson, danspedagog, Trollhättan:

Den 11–13 januari anordnade danskonsu-
lenterna i sydvästra Sverige (för nionde
året i rad!) en inspirerande helg i Varberg.

Vi danslärare behöver träffas, och vi
behöver dansa »för vår egen skull«, att få ta
del av en helg med så stor variationsrike-
dom är vinterns lyx.

Mina dagar började lugnt och skönt i
Rasmus Ölmes moderna klasser, i salen
bredvid svettades halva gruppen i Katarina
Lundmarks snabba jazzkombinationer. Vi
fick alla ta del av ett stycke praktisk dans-
historia och av Eva Nilssons stomp-pass och
en eftermiddag erbjöds valbara kurser,
bland dem Zerjon Abebes streetdance och
Ann-Charlotte Fogels ta-hand-om-dig-själv-
pass. 

På fredagskvällen gick ett fackeltåg av
dansare ut för att se Torbjörn Stenberg
uppträda, och kom tillbaka förtrollade.
Dagen efter diskuterades olika sätt att för-
och efterarbeta föreställningar med elever. 

Personligen fick jag mest inspiration av
det allra sista passet, Charlotte Riveros
fantastiska timme QueerTango.

– Grävskope-
baletten vid Röda
Sten, under Kultur-
natta. Särskilt den
lilla, gula front-
lastaren!

– Första gången jag
var på hippa och
dansade med en
tjej. Jag var nog 
14 år.

– Jag kollade på
jättebra streetdans
på Götaplatsen.
Bounce var det som
dansade. 

– En reggaekonsert
utomhus, som jag
var på med mina
kompisar för några
år sedan. 

– När jag vann
danstävlingen på
Majornas fritids-
gård. Jag gick i
sexan – och priset
var godis.

Lotta Persson, 60 år, tecknare.

Ludvig Bystedt, 67 år, fotograf.

Fritjof Lutzow Holm, 12 år, elev.

Cecilia Nilson, 26 år, hälsopedagog.

Christer Lundberg, 33 år, programledare 
i P3 och sångare i Universal Poplab.
Foto: Johan Ljungström/SR 

INTERVJU & FOTO:
LIS HELLSTRÖM SVENINGSON

Vilken dansupplevelse
minns du helst?
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Raio X. Ett gästspel från Brasilien med Membros cia de danca på Vara Konserthus.



Dansfestival på You Tube
Under våren kan du se hemmagjord dansfilm
på nätet i en svensk dansfilmsfestival på You
Tube. Projektet drivs av nätverket INPEX och
filmerna och festivalen hittar du på: 

www.youtube.com/inpexness

Söker du efter dansfilmer 
och danslitteratur?
Den brittiska nätbokhandeln Dancebooks är en
guldgruva för den dansintresserade. De
tillhandahåller ett rikt utbud av böcker, dvd:er
samt CD-skivor och utbudet uppdateras
kontinuerligt med nya titlar. Det är möjligt att
finnas med i deras e-post nätverk och
kontinuerligt få tips via sin e-post om nya
böcker och dvd:er.

www.dancebooks.co.uk

Kurs i Body Weather
Carmen Olsson skall ha Body Weather
workshop 28 juni – 6 juli, i Gerlesborg. Kursen
kommer att vävas in i Bottna kulturfestival som
i år är den 4 – 6 juli. Kursdeltagarna kommer
att få vara med i ett publikt framförande i
festivalen. 

Mer info får man om man mejlar 
till Carmen Olsson på: mibudo@tele2.se

Dansbuss – vad är det?
Samla ihop vänner och bekanta och abonnera
en buss, åk till någon av regionens scener, se
en dansföreställning tillsammans – och få resan
subventionerad av Danskontoret.

Kontakta Danskontoret för mer info:
www.konstochkultur.vgregion.se

Internationella 
Dansdagen 29 april
Internationella Dansdagen den 29 april etab-
lerades 1982 av International Dance Commit-
tee, ITI-UNESCO. Dagen är Jean-Georges
Noverres födelsedag år 1727. Han var den store
förnyaren av baletten.

International Dance Committee inbjuder
varje år en internationellt känd dansperson att
skriva ett budskap till Internationella Dans-
dagen. Årets budskap har skrivits av koreo-
grafen och dansaren Gladys Faith Agulhas från
Sydafrika.

Läs Gladys Faiths Agulhas budskap och mer
om hur Dansens dag firas i Sverige på Svensk
danskommittes hemsida:

www.danskommitten.se

Scenkonstbiennalen 
för barn och unga
Den 21 – 24 maj 2008 i Lund är det dags för
den andra upplagan av den svenska Scenkonst-
biennalen för barn och unga som nu
arrangeras under namnet bibu.se. 

Bibu.se är en festival med fokus på scen-
konst för barn och unga med svenska föreställ-
ningar, internationella gästspel, seminarier,
workshops, samtal, happenings och mycket
annat. 

Bibu.se arrangeras på initiativ av Teater-
centrum och Svenska ASSITEJ.

Programmet presenteras på hemsidan den
20 mars.

www.bibu.se

Sokratiska samtal
Dokumentation från kursen Sokratiska samtal
som metod, Västra Götalandsregionen
2005 – 06. Dokumentationen ger en
presentation av Sokratiska samtal som metod
och hur den kan användas.

Beställ hos Danskonsulenterna:

www.vgregion.se/danskonsulenterna

»Möt dansen i Strömstad«
återuppstår!
Mellan åren 1994 – 2002 arrangerade Svenska
Danspedagogförbundet årligen den vecko-
långa sommarkursen Möt dansen i Strömstad i
samarbete med Ivo Cramér.

Kurserna var mycket populära men lades
ner när Danspedagogförbundet upplöstes.

Nu tar en nybildad grupp, Strömstads
Dansakademi, upp tråden igen och bjuder in
dansare och pedagoger till Möt dansen i
Strömstad – en inspirationsvecka, i Ivo Cramérs
anda. I programmet finns klasser i balett,
modern, improvisation, komposition och
repertoar med väl kända lärare såsom Jens
Graff, Jessica Iwanson, Harri Heikkinen, Tommy
Håkansson och Lena Cederwall Broberg. 

Möt dansen i Strömstad: 28 juli – 1 augusti
Sista anmälningsdag: 15 juni

Info & anmälan: Christer Reveny,
tel: 0705 - 42 45 36 
christer.reveny@regionteatervast.se

Gränsöverskridande dansbiennal
I maj är det dags för Sveriges nationella dans-
biennal som i år äger rum i Umeå. Biennalen är
en nationell arena för konstnärliga möten och
huvudtema för årets biennal är »det gräns-
överskridande« Dansbiennalens seminarie- och
workshopprogram pågår under dagtid 6–9
maj. Samtalen kommer att belysa en rad frågor
gällande konstformen, forskningen, jämställd-
heten och frilansarens verklighet, med
inbjudna gäster från Sveriges dansliv.

Föreställningar ingår som en del i Norr-
landsOperans MADEfestival och presenteras
7 – 10 maj. Bland andra får vi se Jens Östbergs
Freak Show, Mette Ingvartsens 50/50 och The
Heart of Silk med Vietnam National Opera &
Ballet Theatre, koreograferad av svenske
Pontus Lidberg.

Hela programmet för Dansbiennal 2008 
och MADE släpps i mars och publiceras på
dansbiennalens hemsida.

www.dansbiennal2008.se
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JAG HADE GÅTT till en copyshop och tryckt
upp flyers för min workshop i yoga och
japansk dans, som jag skulle hålla på
Dancehouse i Melbourne. Jag hade tecknat
dansförsäkring à 297 dollar. I Australien
måste alla pedagoger ha en sådan.
Pedagogerna bekostar dessa själva. De måste
även betala hyra för studion de undervisar i.
Det som eleverna betalar för en klass går
sedan direkt i pedagogens ficka. 

Dancehouse, Melbourne’s centrum för
den fria danskonsten, ligger vid en jättestor
kyrkogård, i f.d. Carlton Town Hall, norr om
centrum. Studion jag hyrde var otroligt
vacker. Riktigt funky, med gamla taklister,
flagnad målarfärg överallt, golv av mörkt
rödaktigt, blankt trä och tak med mönster.
Jag tände värmeljus och lagade grönt te och
drog fram de svarta scentygerna. Nu kunde
andarna få ta plats. Jag spelade hovmusik
och tehusmusik. 

Jag kände på mig att jag skulle få minst
tio elever – mammor, japaner och dansöser
som letade efter alternativ. Det skulle
komma unga tjejer som ville hoppa högt och
svettas. Det skulle komma japanska damer
som längtade hem. Det skulle komma herrar
från Malaysia som ville träna aikido och gå
på buggkurs. Det skulle komma människor
som gått fel men som hittade rätt. Visst
skulle jag kunna ge dem massor. Klassen
skulle börja 9.30. 

Kl. 9.36, inga elever.
Min lektion började ändå. Jag höll

lektion för mig själv och husets andar. Det
var tyst och stilla och mörkt. Shamisen

spelade i stereon. Efter tjugo minuter dök
två vita ansikten upp i mörkret. Jag försökte
acceptera att min klass var hemsökt. Men det
var inga spöken. Det var två mammor som
ville dansa med mig. Jag var svettig och ville
vara kvar i mitt mörka slott, göra min grej.
Gå långsamt tills jag var ute i universum
nånstans. Jag landade som en kråka. En
padda, i kimono. Lysrör på. Två mammor,
den ena japanska, den andra elegant hippie.
En som ville bli utmanad, träna hårt och en
som behövde oceaner av uppmärksamhet,
mjukhet. Jag pratade, visade, böjde, sträckte.
Alla hårda bomullssnören skar in i
maghuden, delade diafragman. Suriashi,
den långsamma promenaden, passade
bättre för kimono. Vi promenerade
tillsammans i tystnad. Tankarna stillnade.
Våra fötter hasade i takt. Jag försökte få dem
gå som om de hade alla sina förfäders stöd i
ryggen. Men hon som behövde oceaner av
uppmärksamhet sa att hon inte ville ha sin
släkt i samma rum. Hon ville gå ensam. 

Veckan därpå kom det fyra nya elever till
min kurs. En flicka som hette Ngaorie, från
Nya Zealand. Hon förberedde en roll som
japansk hovdam. Jag spelade upp hela
musikhistorien för henne. Sedan kom
cirkustjejen Nikki från Malaysia och magra
dansösen Lauren och f.d. chefen för
Dancehouse, Dianne. Alla fyra hade gjort
massor av yoga så jag behövde inte visa yoga i
kimono. Maghuden hölls intakt. Jag pratade
och gick runt och petade på dem. Nikki fick
skakiga ben. Ngaorie sken som en sol.
Lauren var seriös och koncentrerad. Dianne

var en krigare. Jag kunde släppa dem och
titta på dem. De fick smak på japanskheten.
Flera av dem kom till alla mina lektioner.
Alla sju. Det jag lärde dem hann sätta sig i
deras kroppar. Japanskheten blev en
förvärvad kunskap, en erfarenhet i deras
fysiska minne. 

Själv fick jag också tag på en sensei i
japansk dans. Det var på vår lokala
sushirestaurant KYOTO som låg rätt över
den åttafiliga St Kilda Road. Emiko, kvinnan
som var delägare, berättade att hon var
sensei i Nihon buyo, från Hanayagiskolan, så
jag bad att få bli hennes elev. Hon sa ja. Hon
gjorde en helt ny koreografi till mig. Den
handlade om en prinsessa i ett krigshärjat
och ödelagt slott, i månskenet. En eftermid-
dag i veckan dansade vi den sorgliga dansen
tillsammans i vårt vardagsrum på Charles
Street i stadsdelen St Kilda, Nick Cave’s
favoritstadsdel. Efteråt satt vi på knä och
drack oulongte och låtsades att vi var i
Japan.

with love from 
Ami Skånberg Dahlstedt
dansare och koreograf

www.dansar.nu
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En dans med anor från 700-talets tempel-
och hovdanser. Den hör samman med Noh
och Kabuki. 

AMI – RESANDE I JAPANSK DANS
Ami Skånberg Dahlstedt har under hösten varit i Melbourne. Ami höll workshops i japansk dans 
och berättar här om mötet med en danslärares villkor i Australien.

NIHON BUYO

Till vänster: Ami dansar »Blåregnsflickan« på Traditional Theatre Training School, Kyoto. Foto: T.T.T. Ami och Emiko dansar »Månskensslottet«. Foto: Palle Dahlstedt.



BIRGIT CULLBERG var välkänd för mig redan
som barn. Jag dansade fridans på Britt-Marie
Berggrens Balettskola och Cullbergbaletten
blev tidigt föremål för min beundran.

Birgit Åkesson, däremot, hade jag aldrig
hört talas om. Men min mamma, som sett
Åkesson dansa i Lund på 50-talet, säger att
hon aldrig glömmer det.

Birgit Cullberg och Birgit Åkesson var
födda samma år, 1908. De var, var för sig,
koreograf, dansare, kvinna, verksamhetsle-
dare och ensamstående mor. Förmodligen
inte någon enkel ekvation att få att gå ihop i
50-talets Sverige, när de, relativt sent i livet,
slår igenom som yrkeskvinnor och
konstnärer.

Konstnärligt sett hade de inte så mycket
gemensamt, men genom deras liv och verk
blev de, inte bara sina barns, men också hela
den moderna svenska dansens »mammor«.

BIRGIT CULLBERG (1908 – 1999) växte upp
i Nyköping och hon har själv beskrivit sig
som en lite udda och annorlunda flicka.
Hon dansade ofta och gärna som barn, men
det var inte förrän vid 27 års ålder, efter att
först ha studerat på konstskola och läst

litteraturhistoria vid universitetet, som hon
gav sig av till England för att utbilda sig till
dansare hos Kurt Jooss. Jooss kom ursprung-
ligen från Tyskland och var en nydanande
koreograf inom den moderna dramatiska
dansen. Han hade också utvecklat en egen
träningsmetod tillsammans med dansteoreti-
kern Rudolph von Laban och kompanjonen
Sigurd Leeder. Efter att hastigt ha tvingats
fly undan nazismen hamnade Jooss och hans
skola i Dartington Hall i England. 

Och det var dit Birgit Cullberg anlände
sommaren 1935. Där fick hon studera
fridansteknik enligt Jooss-Leeder, men också
det de kallade eukenetik, dynamiklära, och
koreutik, rumslära. Något som skulle visa sig
mycket matnyttigt för henne som koreograf. 

Liksom Jooss hade Birgit Cullberg ett
både socialt och politiskt engagemang, vilket
också skulle visa sig i hennes produktion.
När hon återvände till Sverige 1939, strax
innan krigsutbrottet, var arbetstillfällena för
fridansare få, för att inte säga obefintliga. På
Kungliga Operan härskade den klassiska
baletten. De s k fridansarna fick på egen
bekostnad hyra in sig på t ex Konserthuset
för att få visa sina verk. 

Ville man försörja sig som dansare fick
man söka sig till revyer och annan under-
hållning. Birgit Cullberg engagerades av
Karl Gerhard, och var koreograf och
dansare bl a i revyn Gullregn, 1940, som
innehöll den beryktade scenen »Den
ökända hästen från Troja«.  

Delar av den satiriska texten i kupletten
förbjöds, efter påtryckningar från både den
tyska delegationen och den svenska
utrikesministern, men Karl Gerhard behöll
numret… och nynnade sig igenom de
censurerade partierna…

1941 fick den tyska delegationen
ytterligare ett irritationsmoment på halsen –
Birgit Cullberg och solot »Kulturpropa-
ganda«. På bilder från solot ser man en ung
soldat, dansad av Birgit själv, först vakna upp
och agitera och peka ut förrädare i raka,
militanta linjer för att småningom bli rädd
och osäker och till slut krypa ihop bakom
sina egna armar och händer formade till ett
hakkors. Bilderna för tanken inte bara till
kriget utan också till dåtidens filmer. Och
man slås av hur Cullberg, både estetiskt och
innehållsmässigt, måste ha påverkats av sin
tid och dess ideal. Den dans hon skapade var
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Birgit & Birgit
Två kvinnor har mer än några andra präglat den moderna svenska danskonsten 
– Birgit Cullberg och Birgit Åkesson. I år är det hundra år sedan de föddes. 

Dansaren och koreografen Lotta Gahrton ger här en kort levnadsteckning av dem 
båda och om sitt eget förhållande till dem. 

Birgit Cullberg. Foto: Hans Gedda. Birgit Åkesson. Foto: Hans Hammarskiöld.



färgad av samtiden, i ett intimt samspel med
hennes egna, privata upplevelser.

UNDER DENNA tidiga period koreograferade
hon en oerhörd mängd sceniska verk, ett
kreativt flöde som verkar ha varat livet
igenom. Hon arbetade inom revyer och
varietéer, presenterade egna aftnar, där
hennes humor och skarpsinniga satir ofta
omtalas, och turnerade med Ivo Cramér och
»Svenska Dansteatern« 1946 – 47. Men det
var inte förrän 1950 som hon, då 42-årig
ensamstående trebarnsmor (!), fick sitt
verkliga genombrott med Fröken Julie.

Fröken Julie, som hade urpremiär på
Riksteatern, kom att bli Birgit Cullbergs
biljett in på Operan. I denna uppgörelse
med sin borgerliga bakgrund hade hon
medvetet och mycket effektivt blandat ett
klassiskt rörelsespråk – Julie i tåspetsskor,
som fick symbolisera överklassen – med
fridansen – betjänten Jean och bönderna på
logen med sitt tyngre, mer jordnära rörelse-
språk. Om man får tro Mary Skeaping och
Anna-Greta Ståhle var det »…första gången
man såg ett genomkomponerat psykologiskt
dansdrama på Operan och mötte en vuxen,
komplicerad människosyn.« 

Cullberg blev under en period hus-
koreograf på Operan, men förhållandet till
Operan var väl inte alldeles enkelt. Många av
hennes verk, som Medea, där skilsmässo-
problematiken som hon själv upplevt tas
upp, och Månrenen efter en samisk saga,
införlivades i Operans repertoar först efter
att ha haft premiär på andra ställen.
Månrenen, som först presenterades på Det
Kongelige Teater i Köpenhamn, kom att bli
den balett som öppnade dörren för hennes
internationella karriär.

Hon frilansade sedan under flera år med
hela världen som arbetsfält. Hennes baletter
sattes upp i bl a USA, Tyskland, Finland,
Danmark, Norge och Chile. 1967 grundade
hon Cullbergbaletten för vilken hon sedan
var konstnärlig ledare fram till 1985 då
sonen Mats Ek tog över.

För Cullbergbaletten skapade hon många
nya verk. Bland dem de tydligt politiska
Revolt och Rapport. I den senare samarbetade
hon med Operabaletten igen, för att kunna
arbeta med stora gruppkompositioner. 

Hon engagerade sig också mycket i dans
för TV som hon ansåg vara ett utmärkt sätt
att nå en bred publik och intresserade sig
för tekniska landvinningar som Croma-key-
tekniken. Just den tekniken utnyttjade hon
när hon vann Prix d’Italie med TV-koreo-
grafien Rött vin i gröna glas där dansarna blev
en del av en bakomliggande tavla.

MITT EGET FÖRHÅLLANDE till Cullberg
präglas av hennes ständiga engagemang och
närvaro i svenskt dansliv. Inför arbetet med

ABBA-baletten som hon gjorde för TV i
början av 80-talet, då en bra bit över 70, kom
hon ofta och tränade jazzbalett på Balett-
akademien. För oss som var elever då var det
härligt att se – dansarkarriären behövde
alltså inte ta slut vid 40! Och insikten att det
finns fler saker att uttrycka i dans än
ungdomlig styrka och teknisk briljans, var
obetalbar. 

Jag har naturligtvis också sett och
påverkats av många av hennes produktioner.
Hon hann också se några av mina. Hon
hade för vana att komma in bakom scenen
och fråga efter »koreografen«. Efter en
uppmuntrande kommentar om ett
psykologiskt förlopp, eller någon koreogra-
fisk detalj, tillade hon plirigt: men det skulle
vara mer sex!

Cullberg vann en stor och bred publik.
Och med sin psykologiska blick, sin humor,
sitt politiska engagemang och sina rötter i
den fria dansen förnyade hon framför allt
den klassiska baletten och dess repertoar
radikalt.

FÖRNYARE, MEN AV ett helt annat slag, var
Birgit Åkesson. Hon var en stor individualist
och sa ofta själv att hon inte lärt något av
någon människa. Hon skapade nytt, och i
Frankrike kallades hon följdriktigt för
»dansens Picasso«. Men hennes skapar-
period var relativt kort och hos den stora,
breda publiken blev hon aldrig känd. Desto
mer uppburen var hon av en intimare krets.
Själv hade jag knappt hört hennes namn,
märkligt nog inte ens under min utbildning
som då var väldigt inriktad på de amerikans-
ka pionjärerna, när jag besökte en
föreläsning hon höll i Stockholm i början av
90-talet. Hennes djupa allvar, intensitet och
kärva humor berörde. Hennes verk har jag
enbart kunnat ta del av på bild och video,
vilket måste gälla alla i min generation och
neråt. Ändå vågar jag påstå att hennes
inflytande på den nutida svenska dansen är
genomgripande och att det nog gäller både
de koreografer som känner till henne och
de som inte gör det…
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Birgit Cullberg i Flickan på bänken. Foto: Riwkin.



BIRGIT ÅKESSON (1908 – 2001) växte upp i
Malmö. Hon gick i flickskola och på
maskinskrivningskurs och mötte dansen för
första gången på besök hos en väninna i
Tyskland som »dansade plastiskt«. Med ett
prospekt från Wigman-skolan i fickan kom
hon hem till Malmö och ställde till slut ett
ultimatum till sin far: »Antingen låter du
mig resa till Dresden, eller också får du
bestämma över hela mitt liv.«

Hon fick resa och gick på Wigmanskolan
1929 – 31. Mary Wigman var en omtalad
modernistisk och starkt expressionistisk
scenpersonlighet. För Åkesson blev, som
hon själv uttrycker det, »…den tyska
expressionismen en skiljeväg. Den
ifrågasatte inte dansens egenart och form…
Det stora ordet inom Wigmans skola var
’Gestaltung’. Expressionismen skulle till
varje pris gestalta.«

Det passade inte Birgit Åkesson alls och
hon lämnade skolan för att söka det hon
kallade »dansens egenart«. Så småningom
hamnade hon i Paris där hennes officiella
debut som danskonstnär ägde rum 1934 på
teatern Vieux Colombier. I november
samma år dansade hon för första gången för
Stockholmspubliken på Musikaliska
Akademien. Recensionerna var trevande.
Hon beskrevs som »intressant«. 

1936 återkom hon med nästa dansafton.
Huvudnumret var Stravinskijs Historien om en
soldat, men bemötandet var fortfarande
oförstående. En recensent skrev: »En
besynnerlig flicka. Jag förstår henne inte.«
Hon blev i alla fall inbjuden till Prag och där
fick hon sin första stora framgång, vilket
stimulerade henne att fortsätta sitt sökande.

Under många år livnärde hon sig på att
undervisa vid sin egen dansskola samtidigt
som hon ensam i studion letade efter
dansens kärna och rörelserytmiska form.
Hon träffade också sin man, konstnären
Egon Möller-Nielsen och fick en dotter.

1946, då 38 år gammal, presenterade
hon ett nytt program i Konserthuset i Stock-
holm. Bland koreografierna fanns Blå afton
som dansades i tystnad och Måne och regn.

Under åren 1947 – 57 turnerade hon
mycket som solist utomlands. »Birgit
Åkesson är.« skrev en amerikansk kritiker
efter ett framgångsrikt gästspel i New York
1955. »Om ni har sett henne, vet ni vad hon
gör. Om ni inte har sett henne, kommer den
mest detaljerade beskrivning inte ge er ens
en vag uppfattning.«

Under slutet av 40-talet kom Birgit
Åkesson i kontakt med kretsen kring
tidskriften Prisma. Redaktör var poeten Erik
Lindegren. Tidskriften publicerades efter

kriget för att förmedla nya strömningar
inom konsten i omvärlden till den svenska
läsekretsen. 1949 redigerade Birgit ett
nummer om dans.

I samarbete med Erik Lindegren och
Karl-Birger Blomdahl växte sedan verket
Öga: sömn i dröm fram. Ett verk där målet var
att konstarterna skulle samverka utan att ge
avkall på sin egen särart. Dansen och
musiken framhävde varandra i en dialogisk
form. Lindegren skrev dikten efter att ha
sett delar av dansen. Dikten fanns endast att
läsa i programbladet vid premiären.
»Dansen illustrerar inte dikten.« skrev
senare Åkesson, »Dikten skuggar dansen.«

Trion fortsatte sitt samarbete. Musiken
till nästa verk Sisyfos växte fram ur samtal,
musicerande och dansimprovisationer.
Första gången framfördes musiken konser-
tant, och Åkesson lyfte ut Persefones dans som
ett solo till sig själv. Men efter en tid tog hon
mod till sig och presenterade hela verket för
Kungliga Operans chef, och med pianisten
Kåre Gundersens hjälp fick Sisyfos premiär
på Operan 1957.

Under nio års tid kom hon sedan,
tillsammans med moderna tonsättare som
Blomdahl och Lidholm och samtida
konstnärer som Rodhe, Bonniér och
Lindell, enligt Horace Engdahl, att bilda
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Till vänster Birgit Åkesson. Foto: Beata Bergström.  
Ovan två teckningar av Mago, 1950.



epok på Operan. Hennes danser ställde nya
krav på dansarna, och det var endast ett fåtal
utvalda som fick dansa i hennes verk.

Bland verken fanns Minotaurus, Ikaros, ett
solo för Björn Holmgren, och danspartierna
i rymdeposet Aniara där en av huvudroller-
na, rymdpiloten Isagel, var en dansroll. 

ÅKESSON LÄMNADE Operan 1967. Hon har
senare beskrivit hur svårigheterna att infoga
hennes eget material utan att skada den
klassiska baletten blev ett slags begränsning.

Parallellt med arbetet på Operan var hon
initiativtagare till grundandet av Koreo-
grafiska Institutet (det som sedan skulle bli
Danshögskolan) 1963. Birgit Åkesson var
dess konstnärliga ledare. Första året tillsattes
Birgit Cullberg som rektor, på förslag av
regeringen, men hon ersattes snart av Bengt
Häger. Bengt, som var nära vän med båda
Birgitorna, förklarar att »för att ha båda
under samma tak, fick det vara ett väldigt
stort tak.« Och när jag frågar vidare om
relationen dem emellan, förtydligar han.

»Cullberg beundrade Åkesson. Hon hade
över huvud taget en ödmjuk inställning till
andra koreografer, och var lyhörd för råd
och kritik. Åkesson däremot tyckte själv att
ingen annan var i närheten av henne i
betydenhet och hon såg djupt ner på
Cullberg… man fick akta sig för att nämna
Cullbergs namn i Åkessons närhet.« Och
kanske var det inte så konstigt. Birgit
Cullberg, som person, lutade sig mer mot
sin omgivning och med sina breda
framgångar hade hon kanske också »råd«
med en större ödmjukhet. Birgit Åkesson var
en drastisk personlighet och hon hade vigt
sitt liv åt sökandet, åt att hitta något annat än
det hon lite nedlåtande kunde kalla
»…litterär story till musik som ljudkuliss.«
Med åldern mjuknade hon något i sin kritik
mot andra och i en intervju med Anna
Ångström under sitt sista levnadsår säger
hon, »jag vill inte vara fördömande, alla får
göra sitt, bara det sker med en lyhördhet för
det man själv tror på.«

Hennes egen lyhördhet och nyfikenhet

skulle driva henne vidare, bort från Operan
och scenkonsten. Bengt Häger hade efter
egna resor kommit att intressera Åkesson för
dansen i Afrika. I en dagbok från 1963 skrev
hon »Skulle jag önska något i min dagbok är
det en gammal önskan. Att dansen i väster-
ländskt kulturliv måtte en dag inta en själv-
klar och värdigare plats i samarbetet med de
andra konstarterna… Och skulle jag önska
mer, då skulle jag vilja resa på härsan och
tvärsan över jorden för att bevista dansens
levande historia som är och förblir, tycks det,
oskriven.« 1965 gjorde hon sin första resa
till Afrika. Därefter ägnade hon många år åt
studier av dansens rötter i Afrika och Asien.

Resorna resulterade bl a i en banbrytan-
de bok om dansen i Afrika, Källvattnets mask,
och ett unikt bildmaterial från en dans som
delvis redan är borta.

Lotta Gahrton, koreograf och dansare.

Artikeln är ursprungligen publicerad i
tidningen Julstämning 2002, Semic förlag.

LUNCHDANS
Birgit och Birgit – Osynliga spår

En föreställning av och med dansaren och
koreografen Lotta Gahrton. Live-musik för
flygel och röst med Sten Sandell.

»I den här föreställningen tecknar jag min
relation till dessa den svenska danskonstens
’mammor’ och deras verk. Vilka spår som har
satts i mig av deras relation och deras konst,
den flyktiga danskonsten som existerar i ett så
tidsbegränsat nu.«

Dansmuseet, Stockholm
4, 5, 6, 7 mars 2008

www.dansmuseet.se

BIRGIT & BIRGIT 100 ÅR

Julileumsutställning 
Dansmuseet, Stockholm, 
18 januari – 27 april 2008

Två starka kvinnor. Två temperament. Två
pionjärer inom 1900-talets svenska dans

Utställningen förenar dessa två hundraåringar
som verkligen var varandras motpoler, men
som kvinnliga pionjärer ändå hade mycket
gemensamt.

FILMPROGRAM 18 januari – 27 april

I samband med utställningen Birgit & Birgit
100 år visas ett antal av deras verk i sin helhet.

DANSKONSULENTERNA 

Danskonsulenterna är en resurs för
danskonsten i Västra Götaland.

Vi verkar för att barn, ungdomar
och vuxna ska få ökad möjlighet att
se, få kunskap om och själva utöva
dans som konstform. Danskonsulen-
terna är en verksamhet inom Konst-
och kulturutveckling som arbetar på
uppdrag av Kulturnämnden i Västra
Götalandsregionen och Statens
kulturråd.

DANSNYHETER DIREKT 
I DIN DATOR MED SE.DANS

Var 14:e dag får du via e-post från
Danskonsulenterna veta vad som är
på gång i dans i Västra Götaland.
Du får: 

– tips om de hetaste föreställ-
ningarna på alla scener 

– inbjudan till repetitioner och
genrep

– tips om samtal och föreläsningar
om dans

Anmäl dig gratis till e-posttjänsten! 
Mejla till: se.dans@vgregion.se

DANSKALENDARIUM

Danskonsulenterna ger fyra gånger
per år ut ett kalendarium över
offentliga professionella dansföre-
ställningar och dansarrangemang i
Västra Götaland. I kalendariet får du
tid och plats för alla dansarrange-
mang i hela regionen.Det går att
prenumerera på kalendariet. Det
kostar ingenting och du får dans-
kalendariet direkt hem i brevlådan. 

Beställ din prenumeration:
www.vgregion.se/danskonsulenternaAllt om dans i Västra Götaland (nästan) hittar du på

Danskonsulenternas hemsida: www.vgregion.se/danskonsulenterna

DANSKONTORET 

Danskontoret är en resurs för
utvecklingen av den professionella
danskonsten i Västra Götaland. Med
fokus på utövare, arrangörer och
publik verkar Danskontoret för att
Västra Götaland ska vara en attraktiv
dansregion. Danskontoret är en
verksamhet inom Konst- och kultur-
utveckling och arbetar på uppdrag
av Västra Götalandsregionens
kulturnämnd.

Osynliga spår, Lotta Gahrton. 
Foto: Hans Skoglund.



SATSNINGEN PÅ DANS för barn i Väners-
borg går åtta, nio år tillbaka i tiden. Då
köpte Thomas in de första föreställningarna. 

– Det hände något hos barnen som såg
dansen, säger Thomas som minns att det
fanns personal som tyckte att det var lite
underligt i början. 

– Bild, ord och musik har givna roller i
förskolepedagogiken. Dans är inte lika
självklart. 

– En stor del av min tid är jag ute i grund-
skolorna och där möter jag mycket »huvud«.
Men för att man ska kunna lära sig språk,
matematik och andra ämnen måste man
vara en hel fysisk person. Det är kanske först
då man verkligen kan uppleva och förstå
saker som rum, volym och form. Dansen
hjälper till att utveckla motoriken och det
har alla nytta av. 

Thomas pratar om att väcka ett behov
och att det är bäst att börja bland de små
barnen. Han vill »grunda« och ger därför
dansen så mycket utrymme han kan i sin roll
som samordnare för barn- och ungdoms-
kultur i Vänersborgs kommun. Han har
ingen stor budget, men kan stimulera behov.

Det finns duktiga pedagoger som gör
jobbet ute i förskolorna och Thomas är
väldigt noga med att lyfta dem. Ann-Louise
Ernfridsson, lärare på Musikskolan och
Högskolan Väst, arbetar sedan flera år
tillsammans med Thomas. Han anser att det
var hon och hennes figur »Truddelutten«
som öppnade dörren in till förskolorna. 

I fyra år har hon inspirerat både barn och
förskolepedagoger. Truddelutten-konceptet
ger kulturupplevelser till barnen och
utbildning till pedagogerna. Ann-Louise har
arbetat med musik, bild, saga och nu senast
också med dans och rörelse. 

– När jag skrev musiken till den senaste
uppsättningen av Truddelutten fick jag
mycket inspiration av danspedagogen och
dansaren Anna Wennerbeck, berättar Ann-
Louise. 

– Hon visade mig rörelser som fungerar
för små barn och hur man kan tänka in dans
i musiken. 

Truddelutten är mer än en föreställning.
Ingår gör också ett material som förskolelä-
rarna kan använda för att väva in dans och
rörelse i sitt pedagogiska arbete.

Anna Wennerbeck från Embla dans och
teater syntes ganska ofta i Vänersborg under
förra hösten. Under hennes ledning deltog
15 förskolepedagoger i ett dansprojekt som
kommer att avslutas i vår. Pedagogerna
följde tre lektioner med en förskolegrupp. 

– Inför varje tillfälle var pedagogerna
förberedda med frågor som de fått av mig
och som vi diskuterade vid seminarier efter
dansträffarna. 

– Jag vill hjälpa barn att uttrycka sig i
rörelse och dans. Hur uttrycker man kantig,
hård, mjuk? Hur uttrycker man känslor?
Hur skriver man sitt namn med kroppen? 

– Jag vill göra förskolepedagogerna mer
medvetna om hur de kan möta barnens
motoriska utveckling. Barnen ska behålla sitt
intresse för att röra sig, utan att det
förknippas med prestation.

– Detta har vi jobbat med i Vänersborg.
Tack vare Thomas. Han är en arrangör som
verkligen kämpar för att få in dans i mycket
av det han gör. 

TEXT: ULF AXELSON
FOTO: OLLE GUSTAVSSON

Från vänster: Thomas Johansson,
bibliotekarie och samordnare för barn- 
och ungdomskultur i Vänersborgs
kommun. Foto: Anders Hagberg.
Ann-Louise Ernfridsson, lärare på
Musikskolan och Högskolan Väst. 
Foto: Olle Gustavsson.
Anna Wennerbeck, danspedagog och
dansare. Foto: Anders Hagberg.

Vad får en bibliotekarie i
Vänersborg att brinna för
mer dans i förskolan? 

– Kanske för att jag är så
jäkla hämmad själv, skrattar
Thomas Johansson och blir
snabbt allvarlig när han
säger att vi människor
behöver dansen.

HÄR TAR DANSEN TIDIGT PLATS


