
DANS i  NORD PREsenterar

Vårens dans- 
    föreställningar

KULTURRÅDET

VÅRENS PROGRAM
Ingmar Bergman genom koreografens öga
4/2 Piteå, Black Box, Studio Acusticum, kl 19.00
6/2 Luleå, Stora salen, Kulturens hus, kl 19.00

Kullerbagge  
21/2 Älvsbyn (förskoleföreställning)
23/2 Öjebyn, biblioteket
24/2 Piteå, Kaleido, kl 14.00 (offentlig)
25/2 Boden, Folkan, Folkets Hus, kl 14.00 
 (offentlig, Bodens Riksteaterförening)
26/2 Piteå, Öppna förskolan, kl 10.00

Böjligheter möjligheter   
10/3 Piteå, Black Box, Studio Acusticum, kl 14.00 
 (offentlig, ingår i Barnlördag)
11/3 Luleå, Lilla Salen, Kulturens hus, kl 14.00 (offentlig)
12/3 Älvsbyn (två förskoleföreställningar)
13/3 Öjebyn (två föreställningar)

COMPLETE
10/3 Piteå, Gallerian, kl 13.00 – Dansuppvisning och streetbattle 
 med dansare från Complete
11/3 Piteå, Christinasalen, kl 19.00
13/3 Luleå, Stora salen, Kulturens hus, kl 19.00. 
 Exiled Dance Crew medverkar på Kulturens hus i Luleå

APAN
15/4 Luleå, Lilla salen, Kulturens hus, kl 14.00 
 (offentlig, ingår i Barnsöndag)
16/4 Luleå (två förskoleföreställningar)
17/4 Älvsbyn
20/4 Haparanda (förskoleföreställning)
21/4 Piteå, Studio Acusticum, kl 14.00 (offentlig, ingår i Barnlördag) 
 
9 – Cas Public
17/4 Luleå, Stora salen, Kulturens hus, kl 19.00
19/4 Piteå, Christinasalen, kl 19.00

DANSENS DAG
29/4 Piteå, Studio Acusticum, Stora salen.
 ”Happy Days are here again” med bl a Karl Dyall och 
 Rennie Mirro, samt utdelning av Dans i Nords Inspirationspris.

Med reservation för eventuella ändringar. Läs mer om föreställningarna på
www.dansinord.se

9 - Cas Public 
Koreografi: Hélène Blackburn
En dansare som inte är lik någon annan
En dansare som kan tystnadens språk i rörelser och en 
koreograf som vet att ta tillvara på den gåvan. Cai Glover 
övervann en hörselnedsättning för att bli professionell 
dansare. När han mötte koreografen Hélène Blackburn 
såg hon något nytt och spännande i hans sätt att uttrycka 
sig. Hans handikapp blev gnistan till en föreställning som 
satte handikappet i fokus. Och vad kan passa bättre till en 
sådan föreställning än ett klassiskt mästerverk som komponerats 
av en döv tonsättare – den 9:e symfonin av Beethoven.

En djärv känsloresa med kanadensiskt danskompani som är kän-
da för sina intensiva, energiska och skickliga koreografier. 
Cas Public turnerar över hela världen och skapar dansverk för en 
bred publik i alla åldrar.

17 april KL 19  Kulturens hus, Luleå.
19 APRIL KL 19  Christinasalen, Piteå.

Musik: Martin Tétreault. Film: Kenneth Michiels. Ljussättning: Emilie B-Beaulieu.
Produktion: Cas Public och Kopergietery.
Speltid: ca 60 min utan paus. Publikintroduktion kl 18.30.
Ingår i dansabonnemangen D.I.N DANS I PITEÅ och Dansserien i Luleå.

Biljetter:
Piteå: Ticketmaster.se, Studio Acusticums biljettkassa, Turistbyrån eller med 
Swish i Christinasalens biljettkassa en timme innan föreställningen.
Luleå: Ticketmaster.se eller i Kulturens hus biljettkassa 0920-45 59 00.

Complete 
Streetdance och performance som utmanar fysikens lagar
Complete Dance Crew är smittsam dansenergi i rått format. Medlemmarna i 
Complete har alla medverkat i stora tv-produktioner och turnéer som 
Melodifestivalen, Eurovision Song Contest och Talang men även 
samarbetat med nationella och internationella artister, bland 
annat Eric Saade, Danny Saucedo, Jennifer Lopez och Black 
Eyed Peas. De har också visat sina kunskaper i samman-
hang som Cirque de Soleil, Streetstar och Bounce.

10 mars KL 13  Piteå, Gallerian. 
     Dansuppvisning och streetbattle 
     med dansare från Complete
11 mars KL 19  Christinasalen, Piteå.
13 mars KL 19  Kulturens hus, Luleå. 
    Exiled Dance Crew medverkar 
    på Kulturens hus i Luleå

Dansare: Daniel Rörström, Dawid Bienkowski, Joao Assuncao, Mario Perez Amigo.
Speltid ca 60 min utan paus. Publikintroduktion kl 18.30.
Ingår i dansabonnemangen D.I.N DANS I PITEÅ och Dansserien i Luleå.

Biljetter:
Piteå: Ticketmaster.se, Studio Acusticums biljettkassa, Turistbyrån eller med 
Swish i Christinasalens biljettkassa en timme innan föreställningen.
Luleå: Ticketmaster.se eller i Kulturens hus biljettkassa 0920-45 59 00.
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Dans i Nords vårsäsong inleds i februari med 
bland annat en danshyllning till en av vår tids 

största filmskapare Ingmar Bergman som 
skulle ha fyllt 100 år 2018. Därefter fortsätter  
danssäsongen med en upptäcktsresa in i 
Kullerbaggens mikrokosmos och streetdance 
som utmanar fysikens lagar.

Dans i Nords vision är att beröra och berika  
publiken genom att skapa möjligheter till ett 

mångfasetterat dansliv i Norrbotten. Att nå ut 
med danskonsten till både den äldre och yngre 

målgruppen är ett stort ansvar och en stor möjlighet.
Danskonsten och scenen kan bli ett forum varifrån vi 

kan  öka medvetenheten om olika frågor. Låt dansen inspirera, 
engagera och väcka känslor, tankar och reflektion!

Genom Unga Dans i Nords turnéverksamhet i samarbete med 
regionens kommuner, vår regionala turnéslinga Beyond words 
i Norrbottens samtliga kommuner och våra dansabonnemang 
i Luleå och Piteå vill Dans i Nord främja möjligheterna för 
invånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt 
utbud av dans.

Sedan starten 2000 har Dans i Nord presenterat dansföreställ-
ningar på scener i Norrbotten. Med ett starkt publikfokus 
arbetar vi för att publiken ska växa och att fler ska upptäcka 
dansen som konstart. Under våra turnéer skapar vi olika 
former av mötesplatser där t ex publiksamtal, workshops och 
popuppdanser utanför scenrummet också är viktiga delar i 
vårt publikbygge.

Hoppas vi ses och varmt välkomna till Dans i Nord!

Marie Larsson Sturdy

Verksamhetschef och konstnärlig ledare Dans i Nord

Foto: Didier Chape

Kära publik

Happy days are here again!
– Drömmar, dans, musik och glädje i en helgjuten föreställ-
ning med Karl Dyall, Rennie Mirro, Jeanette Khön och Trio X!

Dans i Nord i samarbete med Studio Acusticum har glädjen att pre-
sentera föreställningen ”Happy days are here again!” – En helgjuten 
föreställning med referenser till dansens och sångens stora såsom Fred 
Astaire och Gene Kelly, samt trion Swe-Danes med Alice Babs. Publiken 
får uppleva en unik blandning av musik, drömmar, 
dans och glädje i en elegant show i samband med 
Dansens dag-firandet hos Dans i Nord.

Medverkande:
Karl Dyall och Rennie Mirro, Jeanette Köhn och Trio X Lennart Simonsson 
piano, Per V Johansson bas och Joakim Ekberg trummor.

UTDELNING AV INSPIRATIONSPRIS 2018
Dans i Nords Inspirationpristagare avslöjas i samband med firandet av 
Dansens dag. Inspirationspriset tilldelas dansare eller dansgrupp som 
med sin kärlek, passion och dansglädje sprider inspiration till sina 
medmänniskor.  

Tidigare pristagare: Luleå Balkandansare, Elisabet och Bengt Martinsson 
2017, Trolltagen Älvsbyn 2016, Until The End Crew Kiruna 2015, 
Kadrell’n Pitebyggdens folkdanslag 2014, Sam Huczkowski dansare 
från Luleå 2013.

Biljetter: Ticketmaster.se, Turistbyrån i Piteå, Studio Acusticums biljettkassa 
0911-930 06.

Kullerbagge
En danzoologi för de minsta. En upptäcktsresa 
in i Kullerbaggens mikrokosmos.
Koreografen och dansaren Bronja Novak Lindblad har 
i långa tider, med förstoringsglas, sökt efter intressanta 
småkryp och se där – En art som gömt sig för vetenska-
pen! Kullerbaggen. Den är enormt rar, speciell och knappt 
synlig. Men med hjälp av fantasynen kan nu alla med barnasinne 
se den om de bara anstränger sig en aning. Men vad gör den 
egentligen? Vad håller Kullerbaggen på med? För barn upp till 5 år.

21 Feb Älvsbyn (förskoleföreställning)
23 FEB Öjebyn, biblioteket
24 Feb Piteå, Kaleido, kl 14.00 (offentlig)
25 FEB Boden, Folkan, Folkets Hus, kl 14.00 
 (offentlig, Bodens Riksteaterförening)
26 Feb Piteå, Öppna förskolan, kl 10.00

Apan
En glad och spännande dansföreställning med animerad film!
Apan är äventyrlig och kvick, ibland lite för nyfiken för sitt eget bästa. 
Full av upptåg klättrar hon i träd, ibland blir det kaos, ibland kalas. Visst 
kan vi alla känna igen oss i apan? Kom och hälsa på hos apan i en under- 
fundig, förunderlig dansföreställning med animerad film! 2-7 år och familj.

15 april Luleå, Lilla salen, Kulturens hus, kl 14.00 
 (offentlig, ingår i Barnsöndag)
16 April Luleå (två förskoleföreställningar)
17 April Älvsbyn
20 April Haparanda (förskoleföreställning)
21 April  Piteå, Studio Acusticum, kl 14.00 
 (offentlig, ingår i Barnlördag)

Böjligheter möjligheter
Bland bågformade klossar utspelar sig en 
dansföreställning där allt är möjligt.
Historien grenar ut sig som ett lövverk, sticker iväg och 
varvas med dans, sång och musik. Former och rörelser 
får ett eget liv när föreställningen ges fritt spelrum i 
barnens fantasi. Där en ser en elefant ser den andra en 
tunnel att krypa igenom, någon en båt och en annan 
en gunga. En skulptur byggs upp och byggs om och blir 
någonting annat. Ett öga betraktar dig en stund för att 
sedan försvinna. Dansarna balanserar, gungar och studsar mot 
varandra som färgsprakande, dansande flipperkulor och singlar mot 
marken som en liten, lätt fjäder. För barn upp till 5 år.

10 mars Piteå, Black Box, Studio Acusticum, kl 14.00 
  (offentlig, ingår i Barnlördag)
11 mars Luleå, Lilla Salen, Kulturens hus, kl 14.00 (offentlig)
12 mars Älvsbyn (två förskoleföreställningar)
13 mars Öjebyn (två föreställningar)

UNGA DANS I NORD

DANSENS DAG

29
april  

Utdelning av 
INSPIRATIONS- 
PRISET 2018


