FRAKTAL
En dansföreställning som kopplas till
mellanstadiets biologiundervisning
Två kroppar rör sig, upprepar sig, upprepar sig tills upprepningen böjs och blir till något annat.
Samtidigt projiceras bilder av något som skulle kunna vara mönstret på huden eller närbilder på en
trädstams fåror. Symmetriska mönster uppstår, som smälter och tappar formen, vissnar och föds på
nytt. Så hör vi en röst i högtalarna, en podcast presenteras och vi bjuds med på en poetisk resa, in i den
lilla micro-världen och ut i stora rymden. Vi landar i vår egen kropp som rymmer ett helt universum av
liv.
FRAKTAL är en föreställning som kombinerar dansens förmåga att kommunicera med vårt intuitiva, som
får oss att landa i nutid, med ordens styrka i att konkretisera och animationernas möjlighet att kittla vår
fantasi.
Medverkande/upphovspersoner
Projektledning/koreografi/dans: Marie Helen Andersson
Medskapande dansare: Sally O´Neil
Teknik och visuell media: Mark Mezsaros
Textförfattare och dramaturgisk referensperson: Celine Orman
Hemorter: Malmö / Hässleholm
Föreställningslängd: 32 min (+10 min för spontana reaktioner/frågor)
Lokal: Gymnastiksal, samlingssal, aula eller liknande
Golv: rent, inte och med en temperatur som är behaglig för bara fötter
Spelyta, BxDxH: 6x5x3 m
Totala lokalmått inkl publikplatser: 10x13x3m (minimum) / 10x15x3m (optimalt)
Publikantal: 40-65 beroende på lokalens storlek
El: 7 st vanliga eluttag
Ljud: PA-system anpassat för lokalen, med möjlighet att koppla in dator/telefon
Ljus: Vi har med ljus och projektorer (behov av total mörkläggning)
Byggtid/ Rivtid: 2h / 1h
Bärhjälp: Nej, men stolar eller bänkar ska finnas på plats i lokalen

(Avvikelser från dessa specifikationer bör kommuniceras och kan eventuellt lösas)
Enhetspris 1:a föreställning: 18 000 SEK. 2:a: 12 000 SEK. Priserna är inkl. moms,
För uppdrag utanför Skåne så tillkommer kostnad för resor och uppehåll.
En kreativ workshop där eleverna får ta del av och skapa både fysiska och digitala uttryck med våra
metoder är under utveckling.
Tveka inte att ta kontakt med mig för vidare information om denna, samt vid andra frågor.
/ Marie Helen Andersson på mariie.a@hotmail.com, 0730335307

