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Kvinnor och skog är en samtidskoreografi och en omsorgsakt. Ett verk om förlust och mänsklig existens 
– ett requiem över förlorade naturskogar. I duett mellan två kvinnor, dansare och skogsälskare påminns vi 
om skogens alltmer akuta behov av räddning. Med skogens sista barr vilandes i handflatan och ett förstört 
ekosystem på vårt samvete tar verket med oss på en resa till vår inre skog, den enda plats som kanske ännu 
inte är avverkad.

Hagar Malin Hellkvist Sellén är koreografen vars verk kännetecknas av ett omfattande researcharbete och där 
varje rörelse, tanke och budskap är grundligt genomarbetad. Hon har under sina tjugo år som verksam kor-
eograf synat såväl dansbandskulturen som lesbiska missionärer och flottning, den här gången ligger skogen 
under lupp och betraktas genom Hellkvist Selléns skarpsynta blick.

LÄNGD: ca 1 timme och  10 minuter

PRIS: Ordinarie 250 kr | Ungdom till och med 26 år/student 100 kr

SCENPASS: 220 kr | Ungdom: 70 kr

PRODUCENT: Produceras med stöd av Kulturrådet, Stockholm stad och Konstnärsnämnden och samprodu-
ceras med Norrlandsoperan och Turteatern i samarbete med Skeppsholmsstudion.

ARRANGÖR: Gävle Teaterförening. Turnerar med Dansnät Sverige hösten 2022.

KVINNOR OCH SKOG 
HAGAR MALIN HELLKVIST SELLÉN

MÅNDAG 5 SEPTEMBER KL 19.00 
GÄVLE TEATER 

gavleteater.se/2022/03/28/kvinnor-och-skog-hagar-malin-hellkvist-sellen
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En närmare dansföreställning med vibrerande livemusik.

På en omsorgsfullt utvald plats utspelar sig en innerlig och bombastisk upplevelse. Publiken får vara med  
om en föreställning alldeles nära intill, då dansarna och musikern rör sig för, med, emellan och runt om. 
Med gemensamma krafter byggs ett socialt sammanhang vi inte visste fanns. Vi möts bortom orden med 
vibrerande livemusik och en engagerande koreografi som utformas genom platsen och dem som är där.

Föreställningen undersöker närhet, vårt behov av den, och vad bristen på den kan göra med oss.

Dansare: Am Ertl, Destiny Johannah af Kleen, Soledad Howe, Aloun Marchal, Tove Sahlin
Musiker: Magdalena Eriksson | Koreografi: Tove Sahlin | Ljusdesign: Jonatan Winbo  
Kostymdesign: Pontus Pettersson. 
Musiken i den ursprungliga uppsättningen komponerad av Josefin Runsteen. Nu tolkad och bearbetad av 
Magdalena Eriksson | Dikter ur diktsamlingen Omsorg av Jonas Brun

LÄNGD: 2 timmar inklusive introduktion och fika

PRIS: riksteatern.se/forening/scenkonst-hudiksvall  |  riksteatern.se/forening/soderhamns-riksteaterforening

PRODUCENT: Scenkonst Hudiksvall, Söderhamns Riksteaterförening och PHIDR/DansPlats Skog

ARRANGÖR: Söderhamns Riksteaterförening och PHIDR

NÄRHETEN 
TOVE SAHLIN

ONSDAG 14 SEPTEMBER KL 19.00 
STAFFANSGÅRDEN, DELSBO 

FREDAG 16 SEPTEMBER KL 19.00 
DANSPLATS SKOG, STRÅTJÄRA 

riksteatern.se/forening/scenkonst-hudiksvall  
riksteatern.se/forening/soderhamns-riksteaterforening
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Dansföreställningen Jaguaren är baserad på den välkända barnboken med samma namn av Ulf Stark och 
Anna Höglund. Föreställningen riktar sig till barn från fem år och spelas som skolföreställning eller på den 
offentliga scenen. I föreställningen möter vi den lille pojken Elmer som förvandlas till en modig jaguar när 
han ska sova. Han drömmer sig bort och ger sig ut på äventyr i staden. Där träffar han en farlig hund, elaka 
människor som tycker om päls och en snäll katt som heter Ellinor. Elmer och Ellinor blir bästa vänner och 
upptäcker storstadsdjungeln tillsammans.

LÄNGD: 27 minuter

PRIS: Fri entré, Plats bokas genom e-post till: dansplatsskog@gmail.com

PRODUCENT: Gala Dance Bergslagen

ARRANGÖR: PHIDR/DansPlats Skog

JAGUAREN 
ELLINOR LJUNGKVIST

TORSDAG 15 SEPTEMBER KL 18.00 
DANSPLATS SKOG, STRÅTJÄRA 

 FAMILJEFÖRESTÄLLNING
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OTHER bjuder upp till en digital sällskapsdans! Fött ur en köttvärld med nya, fysiskt och socialt restriktiva 
normer, föreslår OTHER ett undersökande av närhet och kontaktskapande i relation till teknologi, distans 
och anonymitet. Verket är en interaktiv duett för två par i taget där deltagarna guidas genom ett möte via 
datorskärmen.

LÄNGD: 30 minuter

PRIS: Fri entré, Plats bokas genom e-post till: dansplatsskog@gmail.com

PRODUCENT: Nea Landin

ARRANGÖR: PHIDR/DansPlats Skog

URPREMIÄR ”OTHER” 
NEA LANDIN

LÖRDAG 17 SEPTEMBER KL 12.00 
DANSPLATS SKOG, STRÅTJÄRA 
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Möt morgondagens dansare! ilYoung är ilDances projektbaserade professionella danskompani för juniorer. 
Arbetet i kompaniet fokuserar särskilt på att ge nya danskonstnärer yrkeserfarenhet inom produktion och 
framträdande samtidigt som de erbjuds mentorskap. ilYoung verkar med målet att förbereda unga dansare 
för den professionella danssektorn både i Sverige och utomlands. Satsningen skapar utrymmet och erbjuder 
verktyg för unga konstnärer att upptäcka mer om sig själva och sin egen praktik och stödjer dem i att hitta 
och använda sin egen konstnärliga röst i ett professionellt sammanhang. 

Projektet organiseras av  ilDance Ideell Förening och projektet Compass som stöds av Svenska  
Postkodstiftelsen. www.compassdance.se www.ildance.se

LÄNGD: 1 timme

PRIS: Fri entré. Plats bokas genom e-post till: dansplatsskog@gmail.com

PRODUCENT: ilDance

ARRANGÖR: PHIDR/ DansPlats Skog

’BEFORE THIS’ & ’SOMETIMES, NOT ALWAYS’ 
ILYOUNG 2022

LÖRDAG 17 SEPTEMBER KL 16.00 
DANSPLATS SKOG, STRÅTJÄRA 
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Brodera mera! utspelar sig i en vardagsrumsmiljö hemma hos en äldre släkting, där syskonparet (My och 
Karin) efter en lång tids väntan blir rastlösa och finner oväntad underhållning hos en tejprulle, en stol och en 
gammal bok om broderi. Men vad är egentligen ett korsstygn och kan man verkligen vandra med en tråd? 
Detta och mycket mer undersöker verket i form av text, rörelse och musik!

LÄNGD: 40 minuter

PRIS: Biljetter kommer att säljas på Alfta bibliotek 0271-57270 och Edsbyns bibliotek 0271-57151

PRODUCENT: Kompani Mamsell

ARRANGÖR: Voxnadalens Riksteaterförening

BRODERA MERA!
SÖNDAG 18 SEPTEMBER KL 16.00 
BYAGÅRDEN RUNEMO 

www.riksteatern.se/voxnadalen



Rytm, röst och rörelse är tätt sammanflätade i Alma Söderbergs verk, ett konstnärligt utforskande av uttryck-
en och relationen mellan dem är grunden i hennes konstnärskap. Dansen är ett verktyg för att beskriva mu-
siken och musiken ett verktyg för att beskriva dansen. Samarbetet med Cullberg innebär ett kliv in i ett större 
sammanhang för Alma Söderberg. The Listeners är hennes första verk för stora scener och flera dansare.

– Fjortonåringen i mig kan inte tro att det är sant. Jag har inte haft som ambition att koreografera för ett 
världsberömt kompani, men när jag fick inbjudan kände jag att det var dags för mig att öppna upp och dela 
med mig av det som jag utvecklat de senaste tio åren. Tillsammans med dansarna kommer jag att jobba 
med kroppen som ett instrument i rummet. Mina verk är sällan representativa eller narrativa, det som sker på 
scenen är mer som en konsert, ett musikaliskt utforskande. Lyssnandet är centralt, både till den tysta rörelsen 
och till den ljudande, säger Alma Söderberg. 

Koreograf: Alma Söderberg | Musik: Dehendrik Lechat Willekens | Kostym: Behnaz Aram 
Ljus: Pol Matthé | Dramaturg: Igor Dobricic | Konstnärlig rådgivning: Anja Röttgerkamp 
Med: Nio dansare

LÄNGD: 40 minuter

PRIS: Ordinarie pris: 300/260 kr | Ungdom under 26 år | Student: 100 kr  
SCENPASS: 270/230 kr | Ungdom: 70 kr 

PRODUCENT: Samproducerad med Norrlandsoperan, Umeå, PACT Zollverein, Essen och Hellerau, Dresden 

ARRANGÖR: Gävle Teaterförening

THE LISTENERS 
ALMA SÖDERBERG MED CULLBERG

TORSDAG 22 SEPTEMBER KL 19.00 
GÄVLE TEATER 
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Skapa Dans är en nationell koreografitävling där unga dansare med olika dansstilar och olika bakgrund kan 
delta. Tävlingen vill uppmuntra till eget dansskapande hos er unga dansutövande! Skapa Dans är mer än en 
tävling, det är en möjlighet för unga koreografer att utveckla sitt sceniska uttryck samt träffa andra unga 
dansare med samma intresse.

Tävlingen är för unga dansare mellan 14-22 år (gäller året en fyller, det vill säga 2000-2008 år 2022.) 

Årets regionfinal i Gävleborg är den 16 oktober kl 16.00 på Gävle Teater

LÄNGD: 2 timmar

ANMÄLAN: www.regiongavleborg.se/skapadans

PRODUCENT: Kultur Gävleborg, Region Gävleborg. Riksfinalen arrangeras av SRD – Samarbetsrådet för 
Regional Dansutveckling i samarbete med Riksteatern.

ARRANGÖR: Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

SKAPA DANS 
KOREOGRAFITÄVLING

SÖNDAG 16 OKTOBER KL 16.00 
GÄVLE TEATER 

regiongavleborg.se/skapadans

http://www.regiongavleborg.se/skapadans 
http://regiongavleborg.se/skapadans


Folk – dans och turer om figurer har sin utgångspunkt i barnboken Folk – främlingar och vänner nån du 
kanske känner av Emma och Lisen Adbåge och musikalbumet Folk – dikt och toner om personer av Britta 
Persson. Föreställningen är baserad på färger och former från illustrationer samt text och dikter i kombina-
tion med valda delar från musikalbumet.

Texterna har lyfts från pappret och bildernas stämningar har blivit rörelser. Liksom när man bläddrar i boken 
byter föreställningen karaktär. Föreställningen bjuder på fartfylld dans i kombination med interaktiva ljud- 
och rörelselekar, dramatisk vardagspoesi och en filosofi-stund mellan publik och dansare.

LÄNGD: 30 minuter

PRIS: riksteatern.se/bollnas

PRODUCENT: Dansbandet 

ARRANGÖR: Bollnäs riksteaterförening, Bollnäs kommun och Kultur Gävleborg

FOLK – DANS OCH TURER OM FIGURER 
DANSBANDET

LÖRDAG 22 OKTOBER KL 14.00 
KULTURHUSET BOLLNÄS 

riksteatern.se/bollnas
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Det finns uppfattningar om den dansande kroppen som kan hindra många från att dansa, särskilt inför andra. 
Varje människas kropp är en danskropp med ett unikt rörelsespråk. I föreställningen Lyssna när jag dansar 
berättar Parkinsondansare och icke Parkinsondansare om dansens betydelse, om tankar, känslor, längtan  
och själva livet med och utan Parkinsons sjukdom. I den här föreställningen är vi alla dansare varken mer 
eller mindre.

LÄNGD: 30 minuter

PRIS: riksteatern.se/bollnas

PRODUCENT: Studieförbundet Vuxenskolan och Dansoteket Bollnäs

ARRANGÖR: Bollnäs riksteaterförening

LYSSNA NÄR JAG DANSAR 
SÖNDAG 23 OKTOBER KL 13.00 
KULTURHUSET BOLLNÄS 

riksteatern.se/bollnas
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Korda Art in Motion Danskompani samarbetar med Andreas Wartel, musiker och biolog. Linda Forsman ska-
par dans och koreografi till detta verk i tre satser med flygel. Lou T Lundqvist skapar bild och ljusdesign och 
Andreas Wartel skapar improvisation i tre satser för flygel. Dansen, bilden och musiken skapar tillsammans en 
egen värld av ljus, poesi och kraft.

Koreograf: Linda Forsman | Scenbild / Ljusdesigner: Lou T Lundqvist 
Musiker: Andreas Wartel | Dansare: Linda Forsman

LÄNGD: 50 minuter

PRIS: riksteatern.se/hofors

PRODUCENT: KORDA Art in Motion Danskompani

ARRANGÖR: Hofors Riksteaterförening

SOLOS GRANDE PIANO 
KORDA ART IN MOTION

TORSDAG 27 OKTOBER KL 19.00 
FOLKETS HUS, HOFORS 
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Brita – Blod, svett och stål är baserad på berättelser om Brita ’Dal-Brita’ Hansdotter som enligt sägnen 
sägs ha arbetat som ensam kvinna bland 300 män med att gräva kanalen mellan Jädraån och det blivande 
stålverket Sandvik.

LÄNGD: 50 minuter

PRIS: sandviken.se/visitsandviken/evenemang/evenemangkulturcentrum

PRODUCENT:  Erika O’Neill/Irrbloss produktion

ARRANGÖR: Sandviken teaterförening, Kulturcentrum Sandviken 

BRITA  
BLOD, SVETT OCH STÅL

SÖNDAG 6 NOVEMBER KL 16.00 
KULTURCENTRUM, SANDVIKEN 

sandviken.se/visitsandviken/evenemang/evenemangkulturcentrum
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En självbiografisk och populärvetenskaplig resa i dansen.

Under många års samtal kring dans och koreografi mellan föreställningar, under workshops och i fika- 
rummen växte idén om I själva verket fram. Det du nu får ta del av är koreografen Björn Säfstens försök 
att svara på några av de många frågor som åren av samtal har väckt. Med ett personligt och iakttagande 
perspektiv ger han oss sina svar, på sitt sätt.

Björn Säfsten är koreograf baserad i Stockholm. I sin praktik är han intresserad av att undersöka symbol 
och representations transformation med gest, röst och allt mer även text och sång som medier. Utifrån sitt 
intresse skapar han praktiker som under längre undersökningar genererar material och scores, ofta med 
misslyckande, humor och ett utmejslande av rörelsens detaljer i fokus.

Medverkande: Björn Säfsten

Koreografi och text: Björn Säfsten och Anja Arnquist | Repetitör: Anja Arnquist | Scenograf: Joakim Nyström 
Ljusdesigner: Anton Andersson | Ljuddesigner: Hans Appelqvist | Dramaturg: Gunilla Heilborn 
Konstnärlig expert inom voguing: Fredrik Quiñones | Samtalspartner under processen: Chrysa Parkinson

LÄNGD: 1 timme

PRIS: riksteatern.se/hofors

PRODUCENT: Samproduktion mellan Riksteatern och Säfsten Produktion

ARRANGÖR: Hofors Riksteaterförening

I SJÄLVA VERKET 
BJÖRN SÄFSTEN

LÖRDAG 12 NOVEMBER KL 19.00 
FOLKETS HUS, HOFORS 

riksteatern.se/forestallningar/i-sjalva-verket
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SAMVARON är ett koreografiskt kedjebrev tänkt att vandra mellan platser, i sakta förändring över tid och i 
samspel med dem som besöker verket. Därigenom skapas, bildligt och bokstavligt, en brokig väv av möten 
och minnen i en tid som så länge har präglats av avstånd och distans.

SAMVARON är både en installation och ett interaktivt dansverk. Som installation är verket öppen för alla att 
uppleva under den tid och på det sätt man själv önskar: till exempel att sitta på en av stolarna vid väven/att 
lyssna/att väva/eller att från utsidan uppleva situationen som en ljudande installation.

Föreställningen är ca 20 minuter lång och upprepas utan paus i tre timmar. Till varje föreställning är endast 
en person inbjuden.

Konstnärligt team: 
Idé, koreografi och dans: Anna Öberg | Ljuddesign: Elize Arvefjord | Ljusdesign: Anton Andersson 
Musiker: Olof Misgeld och Petter Berndalen | Scenograf: Sofia Romberg

LÄNGD: Verket är aktivt i 3 timmar, kom och upplev det och få det spelat för dig under 20 minuter

PRIS: Fri entré 

PRODUCENT: Anna Öberg

ARRANGÖR: Gävle Teaterförening, Länsmuseet Gävleborg och Kultur Gävleborg, Region Gävleborg 
 Sandvikens Riksteaterförening, Kulturcentrum Sandviken och Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

SAMVARON
LÖRDAG 26 NOVEMBER KL 12.00-15.00 
LÄNSMUSEET GÄVLEBORG, GÄVLE 

SÖNDAG 27 NOVEMBER KL 12.00-15.00 
KULTURCENTRUM, SANDVIKEN 

lansmuseetgavleborg.se
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Kultur Gävleborg och Riksteatern Gävleborg har i uppdrag att utveckla  
och stärka tillgängligheten för den offentliga professionella dansen. Vi 
arbetar för att ge fler medborgare, vana och ovana besökare, möjlighet att 
uppleva det konstnärliga dansuttrycket i ett professionellt sammanhang.

I samverkan med kommuner, teaterföreningar och andra aktörer stöttar 
och inspirerar vi till att arrangera högkvalitativa regionala, nationella och 
internationella dansproduktioner. I denna broschyr har vi samlat höstens 
professionella offentliga föreställningar.

Vi hoppas att det kommer att underlätta för dig som förstagångsbesökare 
eller redan dansvan att hitta just din dansscen i vår region.

Varmt välkommen!

Läs mer: regiongavleborg.se/dans

http://regiongavleborg.se/dans

