
PRODUKTIONSFAKTA
MÅLGRUPP:
Från 3- 15 månader
PUBLIKANTAL:
15 bebisar + 20 vuxna
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD:
2 h
SPELPERIOD:
2020 - 2022
PRIS:
Dag 1: 20.000, 2 fst samma dag/lokal
Dag 2: 15.000, 2 fst samma dag/lokal  
Resa, logi och traktamente vid behov utanför 
Skåne. Dansstationen debiterar inte egen moms
ANTAL MEDVERKANDE:
Tre dansare och två tekniker.
BYGG/BÄRHJÄLP:
Två vuxna vid ankomst och vid riv, 1 tim 
per tillfälle.
SCENMÅTT:
Minimum fri scenyta bredd 8 meter, 
djup 10 meter.
Publik sitter på scenytan.
TAKHÖJD:
Minimum 3,5 meter fri takhöjd över hela 
spelytan.
GOLV:
Sviktande trägolv, ej direkt på betong
MÖRKLÄGGNING:
Ja
BYGG/RIVTID:
8h bygg med get-in dagen innan/4 tim riv.
Notera att dansarna behöver ett utrymme 
att värma upp på 2 timmar innan första 
föreställning, i anslutning om det ej är 
spellokalen.
UTRYMMEN:
Dansarna behöver tillgång till 
omklädningsrum
med spegel och tillgång till dusch.
TEMPERATUR I LOKAL:
Minst 20-22 grader
EL: 
1 x 16A
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KONTAKT:
Sofia Wickman
producent
tel + 46 709 199 152
sw@dansstationen.nu

- En dansföreställning för de allra minsta!
”Join the lost tiny tribe, in it’s curious hideout, on the the sixth day of the moon - the day 
of the rituals and celebrations and mysterious ceremonies and become the tribe member. 
Let’s stir the universe forces together!” 
- Dalija Aćin Thelander
 
Denna installationsbaserade dansföreställning bjuder in de allra minsta och deras föräldrar 
till att röra sig fritt och utforska genom aktivitet eller vila. Föreställningens koreografi är 
utformad för att utmana konventionella estetiska koncept för bebisar och erbjuder genom 
rörelser och modern dans en sensorisk upplevelse och miljö utöver det vanliga. Publiken 
har friheten att njuta av installationen baserat på deras egna behov och kan inom föreställ-
ningens två timmar komma och gå när de vill.

KORT OM KOREOGRAFEN
Koreografen Dalija Aćin Thelander utmanar estetiken för barnkultur och undersöker konst-
upplevelsen för den allra yngsta publiken. Utifrån koreografi, ljud och rum låter hon barn
mellan 3 och 15 månader och deras föräldrar uppleva scenkonst från flera perspektiv. 
 

MÅNENS SJÄTTE DAG

MEDVERKANDE
Koreografi: Dalija Aćin Thelander
Dans & samarbete: Brittanie Brown, 
Andrea Deres & Jilda Hallin  
Scenografi & Kostym: Dalija Aćin 
Thelander
Musik och ljudbild: Thomas Jeker
Ljusdesign: Dalija Aćin Thelander & 
Uli Ruchlinski
Kostym: Dalija Aćin Thelander
Produktion: Dansstationens
Turnékompani/Sofia Wickman
Foto: Nomi Media
Videoproduktion: Filmbruket

COVID-19 Vänligen kontakta Sofia Wickman 
för mer information om aktuella åtgärder vi 
vidtar i samband med covid-19 och genom-
förandet av vår föreställning samt informa-
tion om hur du som spelplats kan hjälpa 
oss att anpassa upplevelsen i förhållande 
till antal deltagare, utrymme och aktuella 
restriktioner.


