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Samtal och rörelse för dig som är pensionär – workshop med Björn Säfsten  
 
Är du pensionär och nyfiken på rörelse och dans? Var med i koreografen Björn Säfstens 
workshop på Wanås Konst och utforska samtida dans och rörelse och lär dig mer om hur en 
koreograf arbetar och tänker.  Workshoppen görs inom ramen för den pågående utställningen 
SculptureMotion med sex svenska, nordiska och internationella konstnärer, varav en 
konstnärsgrupp. Som en del av utställningens program har vi mött den världskände koreografen 
William Forsythe i en Walk & Talk i skulpturparken, följt med på visning med skolbarn och 
konstnärsgruppen Mammalian Diving Reflex i närbelägna Knislinge och sett Maria Hassabis 
performance utomhus i skulpturparken. De allra yngsta har kunnat delta i en dansföreställning 
av koreografen Peter Mills och Sonia Khurana har genomfört en gruppaktivitet i skulpturparken. 
Den 14 oktober har ni som är pensionärer möjlighet att delta i workshoppen Samtal och rörelse 
för dig som är pensionär, av och med en av Sveriges mest berömda koreografer Björn Säfsten.  
 
Björn Säfsten Samtal och rörelse för dig som är pensionär 
Lördag 14 oktober, kl. 10 – 16, Wanås Konst 
Björn Säfstens workshop riktar sig till pensionärer och utforskar arbetssätt och rörelser. Inga 
förkunskaper krävs. Kostnad: 100 kr, inklusive lunch och fika. Begränsat antal platser! 
Föranmälan: albin@wanaskonst.se.  
 
 

 
 
Bild: Björn Säfsten, Samtal och rörelse för dig som är pensionär. Foto Chrisander Brun. 
 
Björn Säfsten och Samtal och rörelse för dig som är pensionär 
Björn Säfsten ger deltagarna workshoppen Samtal och rörelse för dig som är pensionär en fysisk djupdykning i 
den samtida dansen. Hur arbetar en koreograf? Varför ser dansen ut som den gör? Under en heldag testar 
deltagarna olika arbetssätt, utforskar rörelser och lär känna idéerna bakom Säfstens koreografiska arbeten genom 
samtal och rörelse. Workshoppen har tidigare genomförts på ett tiotal platser runtom i Sverige. 



 
 
 
 
 
 
 
Björn Säfsten (född 1981 i Umeå, bor i Stockholm) är utbildad vid Balettakademin i Stockholm och varit verksam 
som koreograf sedan 2003. I sina arbeten intresserar han sig för sambandet mellan kropp och sinne och hur det 
kan undersökas och synliggöras. Säfstens senaste verk Prologue (2016), Language Fools (2015), Idiots (2014), 
Fictional Copies (2013) har turnerat omfattande i Sverige och hans arbeten har även visats på festivaler och 
dansteatrar runtom i Europa. 2012-2014 arbetade Säfsten på Konsthögskolan vid Umeå Universitet tillsammans 
med filosofen Per Nilsson i ett tvärdisciplinärt projekt om koreografi och filosofi. Säfsten mottog det prestigefulla 
Birgit Cullberg-stipendiet 2009.  
 
Samtal och rörelse för dig som är pensionär – Workshop med Björn Säfsten  
Lördag 14 oktober, kl. 10 – 16, Wanås Konst 
Björn Säfstens workshop riktar sig till pensionärer och utforskar arbetssätt och rörelser. Inga 
förkunskaper krävs. Kostnad: 100 kr, inklusive lunch och fika. Begränsat antal platser! 
Föranmälan: albin@wanaskonst.se.  
 
Samtal och rörelse för dig som är pensionär presenteras i samarbete med Wanås Konst, Östra Göinge 
Riksteaterförening och Milvus Artistic Research Center (MARC). 
 
Om Live Art på Wanås Konst  
2016 började Wanås Konst aktivt inkludera performance och dans i det årliga programmet. Inte bara som 
en engångshändelse utan som en långsiktig satsning på Live Art, konst som måste upplevas i stunden och kräver 
din närvaro där och då. Det innebär fler chanser att ta del av dans och performance på Wanås. I år använder vi 
skulpturparken som utgångspunkt för en serie tillfällen med Live Art i form av performanceverk och 
workshoppar. Konstnärerna använder platsen som en undersökande lekplats. De för en dialog med den 
existerande samlingen och naturen. De leker, busar och fördjupar vår koppling till besökare i alla åldrar. De 
ändrar hur vi upplever våra kroppar i förhållande till tid och rum. 
 
……………………………………………………….. 
Pågår på Wanås Konst 
SculptureMotion 
William Forsythes konstnärskap är utgångspunkten för utställningen SculptureMotion. SculptureMotion samlar verk som 
utforskar skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling. Forsythe är en banbrytande koreograf, men i utställningen 
är det hans koreografiska objekt som står i fokus och som visas för första gången i Sverige. 
Medverkande: Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK) Sonia Khurana (IN), 
Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (CAN/DE) 
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november 2017 
 
Jennifer Forsberg (SE), Jordränta – konsthallen  
Jennifer Forsberg inleder Wanås Konsts nya utställningsserie med fokus på konstnärer verksamma i Skåne med omnejd. Hon 
är också den första konstnär som förlänger inomhussäsongen som ett led i att konsthallen får utökade öppettider. Leran är 
material och innehåll i hennes utställning Jordränta som kombinerar 100-tals föremål med obränd lera. Hon har grävt i 
marken, arbetat med leran och reflekterat över jorden och platsen.  
Utställningsperiod: 30 september – 22 december, 2017 
 
……………………………………………………….. 
Höst och vinter 
Nytt för 2017 är att även Konsthallen får utökade öppettider med utställningar som sträcker sig över vintern. Hösten och 
vintern visas Jennifer Forsbergs (SE) utställning Jordränta i konsthallen. Dessutom blir det specialaktiviteter i samband med 
Höstlovet och Bästa Biennalen – för barn, unga och nyfikna. 



 
 
 
 
 
 
 
Bästa Biennalen och höstlovsöppet – tema Kaos 
28 oktober – 5 november, 2017, öppet dagligen kl. 11–15 
 
Program: 
Familjevisning samtliga dagar kl. 14. 
 
Lera, eld, historia och nutid, samtliga dagar – i en drop-in workshop med keramikerna Jennifer Forsberg och Linda 
Herrlin växer platsen Wanås fram i lera. Tillsammans bygger vi vårt Wanås där historia och nutid får mötas i ett enda Kaos!  
 
Lördag 28 oktober – Vi bränner vi lera enligt gammal teknik och Jennifer Forsberg guidar i sin utställning Jordränta i 
konsthallen.  
 
Barn upp till 18 år går gratis på Wanås Konst, vuxna löser entrébiljett. Samtliga aktiviteter under höstlovet ingår i entrén.  
……………………………………………………….. 
 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Konsthallen öppen tisdag - söndag från 1 oktober – 22 december kl. 11 – 15.  
Konsthall, Shop & Deli, Wanås Restaurant (se www.wanasrh.se för öppettider).   
 
……………………………………………………….. 
Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 
För mer information vänligen kontakta:     
Sofia Bertilsson, presskontakt  
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se  
http://www.wanas.se  
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
 
 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på 
samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga 
utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred 
publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för 
alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats 
särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Nathalie Djurberg & Hans Berg, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och 
Ann-Sofi Sidén mfl. Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter som 
visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar som skapades 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och 
Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och kommunalt stöd samt 
privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land+Art Network (ELAN). 
 
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en konsthall 
samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnade Wanås Restaurant Hotel. Wanås ligger i Östra 
Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en Long Run Destination – internationellt 
ledande inom hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 
	


