
From Homeless To Buckingham Palace 
- Lecture Performance 

Wilpower är en breakdance-legend från USA vars historia är speciell - tyvärr inte unik men 
därför värd att höras - han ändrade sitt liv diametralt från ett hårt liv i ett ghetto i ett av 
världens fattigaste länder till ett liv fyllt av dans och glädje, för sin egen och andras skull. 

Föreställningen ”From Homeless To Buckingham Palace” följer WilPowers resa från 
Centralamerika till Los Angeles och vidare till att dansa med Freestyle Phanatix i ”History of 
Breakdance”, föreställningar med Bounce vidare till flera internationella turnéer inklusive 
Norden, Storbritannien, kontinentala europa och tillbaka till det nya hemlandet USA.  

Berättelsen spänner över en 30 årig danskarriär som startar med den första 
breakdancegruppen i L.A; Airforce Crew som bildas i en tid och på en plats fylld av 
gängkriminalitet och fattigdom. WilPower är en av dem som klarar sig och kan gå vidare till en 
professionell karriär som breakdansare; musikvideor, TV-framträdande så småningom 
dansinstruktör. 1998 tar slumpen honom till Danmark och Sverige och möter Freestyle 
Phanatix och därigenom vidare till dansföreställningar och dansproducenter i i stort sett hela 
världen. 

På vägen faller hjältar, idoler, familj och vänner, men dansglädjen och viljestyrkan finns kvar! 
Föreställningen följs av en Q/A med publiken.


Skapande skola & workshops  
From Homeless To Buckingham Palace går att kombinera med skapande skola-utbud eller 
offentliga workshops. (http://www.musikisyd.se/unga/skapande-skola/freestyle-phanatix/). 
Kontakta gärna oss för mer information! 

FREESTYLE PHANATIX . SALVIAGATAN 10, 24460 FURULUND 
WEB. www.phanatix.net . EMAIL. info@phanatix.net TELEFON: KIM, 0704 332 335

Producent: Freestyle Phanatix 
Medverkande: 2 artister 
Längd: 45 minuter 
Åldersgrupp: 12år uppåt (språk engelska)

TEKNIK; kontakta oss för mer information. 
Föreställningen arrangeras med små 
tekniska krav!

http://www.phanatix.net
mailto:info@phanatix.net?subject=


PRIS och INFORMATION enligt SALTO!  
• Föreställning 1: 19.375kr (varav moms 3875kr)   
• Föreställning 2 (samma dag och lokal): 14.375kr (varav moms 2875kr) 
Resor tillkommer i SALTO! enligt bekräftelse från Dansstationen. 

- Hemort: Freestyle Phanatix utgår från Furulund via Malmö 
- Målgrupp: Språket i föreställningen är engelska. Ljudvolym anpassas till publikens ålder 
- Max antal i publiken: 300. Vid publik större än 300 personer vänligen kontakta oss. 
- Föreställningslängd: 40 minuter 
- Antal medverkande: 2 artister 
- Scenmått teaterscen eller liknande: 6 x 6m (exklusive plats till publiken) 
- Speciella scenmått: Föreställningen kan arrangeras i klassrum och liknande lokaler. 
- Takhöjdskrav: 2,5m 
- Krav på golv: golv lämpligt för dans. 
- Krav på elektricitet: minimum 2 x 220V uttag. 
- Mörkläggningskrav: Vi använder projektor. Total mörkläggning är INTE ett krav 
- Byggtid/rivtid: 2/1 timmar  

OBS! From Homeless To Buckingham Palace kan spelas i klassrum, teatersal, aula etc. 
Meddela gärna vid förfrågan vad ni planerar för lokal. 

Informationen i detta utbudsblad gäller alla bokningar genom Dansstationen/SALTO! under 
2021. 

Vi kan erbjuda elektroniska affischer och pressbilder. From Homeless To Buckingham Palace 
kan med fördel kombineras med våra föreställningar som finns på scenkonstportalen!  

Wilber "B-boy WilPower" Urbina, byline: 
”Wilpower is one of the most known Bboy teachers with over 100,000 how to DVDs sold 
worldwide by TELSTAR record company from London... Wilpower has Over 6 million 
YouTube views for his how to teaching videos.” 

FREESTYLE PHANATIX . SALVIAGATAN 10, 24460 FURULUND 
WEB. www.phanatix.net . EMAIL. info@phanatix.net TELEFON: KIM, 0704 332 335

http://www.phanatix.net
mailto:info@phanatix.net?subject=


Integration och jämställdhet - Freestyle Phanatix 

Freestyle Phanatix som grupp jobbar aktivt och dagligen med integrationsfrågor och 
genomsyras av en öppen acceptans av olika sociala & etniska bakgrunder.


Gruppen är multikulturell och multietnisk, och vi har som mål att detta ska ses som 
en fördel också utanför vår grupp. Artisterna blir naturligt förebilder för de ungdomar 
och barn de möter i publik och workshopdeltagare, och vi ser hur dessa tar till sig av 
vår inkluderande sammanhållning.

Freestyle Phanatix har alltid varit en brokig samling, och artisternas olikheter är 
gruppens styrka. Vi visar hur olika social & etnisk bakgrund kan vara en fördel och 
står fram som ett mycket lyckat exempel på hur integration kan fungera praktiskt i 
samhället.


Vi diskuterar också gärna detta ämne med publik och workshopdeltagare, våra 
föreställningar och workshops blir en miljö för, och ger en naturlig och avspänd 
möjlighet, att prata om dessa mycket aktuella och ibland svåra frågor.


I hip hopens, och likaså Freestyle Phanatix’, grundmotto - Peace, Unity, Love & 
Having Fun - ryms inte destruktiva åsikter och avsikter. För oss är integrationen inte 
ett problem, det är en 

förutsättning. Vi är en grupp av fria och olika individer, både tjejer och killar, som av 
självklarhet ser individer utan tilldelade fack som hudfärg, kön, religion och 
bakgrund. Artisternas positiva uttryck och gruppens dynamik ger ett naturligt 
resultat - en fungerande jämställd mångfald.  

FREESTYLE PHANATIX . SALVIAGATAN 10, 24460 FURULUND 
WEB. www.phanatix.net . EMAIL. info@phanatix.net TELEFON: KIM, 0704 332 335
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Pressmaterial och mer information 

Vi tillhandahåller digitalt pressmaterial; foto i jpg och png format, affisch i pdf-format och 
presstext (nedan).


Om From Homeless To Buckingham Palace 
Wilpower (Wilber) är en breakdance-legend från USA vars historia är speciell - tyvärr inte 
unik men därför värd att höras - han ändrade sitt liv diametralt från ett hårt liv i ett ghetto i 
ett av världens fattigaste länder till ett liv fyllt av dans och glädje, för sin egen och andras 
skull.


Föreställningen ”From Homeless To Buckingham Palace” följer WilPowers resa från 
Centralamerika till Los Angeles och vidare till att dansa med Freestyle Phanatix i ”History of 
Breakdance”, föreställningar med Bounce vidare till flera internationella turnéer inklusive 
Norden, Storbritannien, kontinentala europa och tillbaka till det nya hemlandet USA. 


Berättelsen spänner över en 30 årig danskarriär som startar med den första 
breakdancegruppen i L.A; Airforce Crew som bildas i en tid och på en plats fylld av 
gängkriminalitet och fattigdom. WilPower är en av dem som klarar sig och kan gå vidare till 
en professionell karriär som breakdansare; musikvideor, TV-framträdande så småningom 
dansinstruktör. 1998 tar slumpen honom till Danmark och Sverige och möter Freestyle 
Phanatix och därigenom vidare till dansföreställningar och dansproducenter i i stort sett hela 
världen.


På vägen faller hjältar, idoler, familj och vänner, men dansglädjen och viljestyrkan finns kvar!


Wilber "B-boy WilPower" Urbina, byline: 
”Wilpower is one of the most known Bboy teachers with over 100,000 how to DVDs sold 
worldwide by TELSTAR record company from London... Wilpower has Over 6 million 
YouTube views for his how to teaching videos.”


Om Freestyle Phanatix 
Freestyle Phanatix är Skandinaviens största professionella breakdance-trupp och har 
genomfört fler än 3000 föreställningar och workshops världen över.

Gruppen är ett hiphop-kollektiv med de bästa artisterna från "the old school", " the new 
school" och "the next school". Tre generationer med specialkunskaper i hiphopens 
konstarter. Truppens arbete är genomsyrat av budskapet om öppenhet, sammanhållning 
och att kunna se bortom hudfärg och bakgrund. Med en egenskap att vara synliga och 
imponerande i kombination med en ständigt lika stor målmedvetenhet att nå ut förbi 
scenkanten, har Freestyle Phanatix en förmåga att alltid få sin publik med sig, oavsett vem 
de uppträder för.


Sociala medier 
www.facebook.com/FreestylePhanatix

www.instagram.com/freestylephanatix


Presskontakt 
Kim Bøytler, 0704332335, kb@phanatix.net
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