Jag ser dig
OM IDENTITET
Dansföreställningen ”Jag ser dig” handlar om identitet. Min
identitet. Din identitet. Vår identitet. Deras identitet.
Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’
och med detta som utgångspunkt ger sig dansarna ut på en identitetsresa tillsammans
med sin publik som handlar om samspelet mellan Oss.
Platsen är en Catwalk, en plats att betrakta och att bli betraktad. En plats där vi kan skapa
vår identitet. Visa sig och att bli sedd. Vem ser du när du ser mig? Vem ser jag när jag ser
dig? Vi tar ett steg till och undersöker vad som gör oss till ett Vi och vad som skiljer Oss
från ett Dem?

Foto Håkan Jelk

Urpremiär 8 april 2022. Lokstallarna Karlshamn
Koreografi: Helena Franzén
Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada,
Ninos Josef, Jimmie Larsson
Musik: Stefan Johansson
Ljus: Håkan Jelk
Scenbild: Håkan Jelk
Kostym: Helena Franzén
Målgrupp: För högstadiet och vuxna
Längd: 35 min + workshop ca 25 min
Publik: 60 personer
Turné: 2022/2023
Teknik
Gruppen kommer med alla teknik inkl dansmatta
och publikplatser.
Golvyta: 9m x 13m
Fri takhöjd 4m
Mörkläggning
Antal resande på turné 5

I föreställningen Jag ser dig får du genom dans följa med oss på en resa där vi
undersöker hur jag blir till i relation till den andre. Dansarna möter sig själva genom
varandra och sin publik.

Bygg/rivtid 3 tim/2 tim
Bär- bygg- och rivhjälp: En vuxen, över 18 år med
kännedom om lokalen, ca 2 timmar från byggstart och
hela rivtiden, ca 2 timme.
Tillgång till lokalen 3 timmar innan föreställning samt
2 timmar efter sista föreställning.

En föreställning med tillhörande pedagogiskt arbete!
Direkt efter föreställningen bjuds publiken in till en workshop tillsammans med
dansarna. En lärarhandling finns tillgänglig för elever och lärare inför föreställningen.

Kontakta oss för mer information och pris.
producent@helenafranzen.se
Tel. +46 70 796 66 95

I samarbete med Region Blekinge Kronoberg.

www.helenafranzen.se

Med stöd av Statens Kulturråd.

