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MÅLGRUPP:
Offentlig föreställning: från 6 år
Skolföreställning: Årskurs 1-3
PUBLIKANTAL:
Offentlig föreställning: 60 personer
Skolföreställning: max 50 barn + min 2 vuxna som 
deltar aktivt
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD:
80 minuter inkl. interaktiva delar
SPELPERIOD:
På turné 2019-2022 
PRIS:
Dag 1: 12.000 kr + 6000 kr för en andra 
föreställning på samma plats/samma dag
Dag 2: 10.000 kr + 6000 kr för en andra 
föreställning på samma plats/samma dag
Resa, logi & traktamente vid behov utanför Skå-
ne.  Dansstationen debiterar inte egen moms
ANTAL MEDVERKANDE:
Tre dansare 
BÄRHJÄLP:
Två vuxna vid ankomst och vid riv, 30 min per
tillfälle
SPELYTA:
Spelas i gymnastiksal
Vid scenversion, kontakta producent för mer 
information. Notera att innan föreställningen 
samlas barnen i anslutande lokal för 
introduktion.
SCENMÅTT:
Minimum fri scenyta bredd 10 meter, djup 13 
meter.
Publik sitter på mattor på spelplatsen
TAKHÖJD:
Minimum 4,5 meter fri takhöjd över hela spelytan
GOLV:
Sviktande trägolv, ej direkt på betong
MÖRKLÄGGNING:
Nej
BYGG/RIVTID:
1 timme/1 timme
Notera att dansarna behöver ett utrymme att 
värma upp på 2 timmar innan förstaföreställning,
i anslutning om det ej är spellokalen.
TEMPERATUR I LOKAL:
Minst 20-22 grader
EL:
1 x 10A
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KONTAKT:
Sofia Wickman
producent
tel + 46 709 199 152
sw@dansstationen.nu

- En interaktiv dansföreställning 
   som inte håller sig på mattan!

Matta Matta 2.0 - en samproduktion med Dansstationens 
Turnékompani, The100Hands (NL) och Dansehallerne (DK)

Matta Matta 2.0 är en interaktiv föreställning där barnen får möjlighet att  
hoppa och landa, falla och stå upp igen. Föreställningen har inslag av både 
dans och sport där barnen både agerar som deltagare och publik.  
Tillsammans med de tre dansarna utforskar barnen fysikalitet på stora och 
små mattor.

Matta Matta 2.0 är uppföljaren på den väldigt uppskattade föreställningen 
Matta Matta som hade premiär 2016. Version 2.0 är en samproduktion 
mellan Dansehallerne, Dansstationen och The100Hands. 

Koreografi och koncept: Jasper Džuki Jelen och Mojra Vogelnik-Škerljj
Dansare: Loa Carlslund, Alex Nagy, Jonas Örknér
Musik: Jorg Schellekens
Ljus: Filip Vilhelmsson
Dramaturgisk rådgivning: Mikaêl Orozco, Moos van den Broek
Kostym: Malin Cederberg
Projektledare/Producent: Anna Katrine Korning och Mie Meyle Dansehallerne, 
Sofia Wickman Dansstationen
Foto: Martin Dam Kristensen
Videoproduktion: Filmbruket

COVID-19 Vänligen kontakta Sofia Wickman för mer information om aktuella 
åtgärder vi vidtar i samband med COVID-19 och genomförandet av vår före-
ställning samt information om hur du som skola/spelplats kan hjälpa oss att 
anpassa upplevelsen i förhållande till antal deltagare, utrymme och aktuella 
restriktioner. Matta Matta 2.0 framfördes vid 20 tillfällen under hösten 2020 har 
erfarenhet med corona-anpassningar.


