200 ord för snö
Ny scenkonst
Producent:
Pinamackorna
http://www.pinamackorna.se
Kontaktperson:
Emelie Trossö
pinamackorna@gmail.com
768042275, 768042275
Föreställningens längd
1 h 10 min
Turnéperiod
18 Sep 2017 - 17 Nov 2017

Samerna har 200 ord för snö,
dess kvalitet och egenskap,
snöns själ. Det är en vacker
tanke. Poetiskt. På ett sätt kan
man säga att Pinamackornas
nya föreställning handlar om
snö, eller rättare sagt - om alla
ord som finns för snö och alla
ord som saknas för kärlek.
Vad kallar man kärleken för den som har lagat
maten, för den leende kassören eller för tjejen som
slänger sig av cykeln för att hjälpa mannen som
ramlat på gatan? Vad kallar man kärleken till en
syster man inte pratar med längre? Vad kallar man
kärleken till en pappa som man har träffat en enda
gång? Vad kallas kärleken till ett kvarter, till ett
fotbollslag eller till ett land? Vad kallar man kärleken
till den man älskar och sårar? Finns det en
måttenhet för vad ett hjärta rymmer?
Genom musik, dans och teater gestaltas situationer
där orden kommer till korta eller får en ny innebörd.
För kärleken är ju så mycket mer än rosenblad och
äkta hälfter. Precis som snö är mycket mer än
någonting kallt och vitt…

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 150
Premiär: 2016-12-29, Karlskrona
Konstnärligt team: Emma Nordanfors, manusförfattare och koreograf…
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag
Annat: Swedbank

Gage

Medverkande

200 ord för snö Skolföreställning
15 000 kr Ex. moms 25%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Anna Johansson, Rebecca Yates,
Fia Janninge, Lars Lindquist,
Emelie…

Teknik
Spelyta: 10 x 8 meter
Takhöjd (m): 4
Elkrav: 1 x 32 A + 1 x 10 A
Mörkläggning: Krav helt mörkt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 4 / 2
Andra lokalkrav: Spelas helst i
traditionella…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se
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