
Danspremiär på Dieselverkstaden: Short order - som Du vill ha det
av Christina Tingskog
PREMIÄR av koreografen Christina Tingskogs nya föreställning. 
Lördag den 2 mars kl 19.00, Dieselverkstadens Stora scen

En humoristisk, känsloladdad och filosofisk föreställning om anpassning, inordning, konformism och om att påverka
och påverkas. Om vad "jaget" är. Och vad vore "jag" utan "du"?

   

Med svepande dans, text och sång framför de fyra dansarna SHORT ORDER. Dansarna bär med sig erfarenheter av modern dans, musikal,
teater och hip hoppens olika stilar som anpassats och inordnats - som "jag" och "du". I dans för er alla. 

Koreograf: Christina Tingskog
Dans: Sofia Harryson, Tara Motazed Kivani, Marcus Lönneborg, Per Sundberg.
Ljusdesign: Thomas Mirstam

Se www.christinatingskog.se för mer information och spelplaner.  

Om Christina Tingskog:
Christina Tingskogs föreställningar har uppmärksammats för deras humor, underfundighet och värme. Hennes föreställningar kan sägas vara
en "sorts" dansteater, egensinninga, ofta poetiska, absurda och fysiskt kraftfulla, hon kombinerar högt och lågt för at spegla något av det djupt
mänskliga. 

Föreställningen PERFECT or  join My Picnic som framförs av integrerad ensemble, dvs dansare med o utan funktionsnedsättningar turnerar i
februari 2013 med Dansnät Sverige. PERFECT har turnerat med skolföreställningar och offentliga föreställningar över hela Sverige sedan
premiären 2011 o gästspelade på festival i Portugal hösten 2012. Christinas barnföreställning Tänja tid och kröka rum - lite Einstein för de
minsta, har gjort succé och turnerar flitigt, i vår bl.a. till Satellitfestivalen i Västra Götaland och till Skånes Dansteater.

I vår koreograferar Christina också ett verk för Balettakademiens examensföreställning på Dansens Hus. Nästa projekt PERFECT BOXES är
ett samarbete med kompositör Daniel Nelson och slutrepeteras under residens på  Norrdans i Härnösand, där föreställningen också har
premiär hösten 2013. 

För mer information ring: Agneta Hansson, kommunikationsansvarig Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden
Tfn: 08-718 90 82, 070-431 90 82

Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden Marcusplatsen 17 131 34 Nacka  www.dieselverkstaden.se


