Riksteaterns dansrepertoar hösten 2021 och våren 2022 - boka NU!

Se webbversionen

Upplev dansens kraft!

Riksteaterns dansrepertoar
Svensk världskoreograf gör comeback, stor hiphop-föreställning i litet format, minnesvärt
dansverk med hörlurar och dansföreställning för publiken som inte än är födda....
De föreställningarna och några till tar Riksteatern på turné hösten 2021 och våren 2022.
Nyfiken? Läs mer nedan!

”Sådan är scenkonsten. Vi bygger upp en hel fantasivärld som är borta i nästa
ögonblick. Det intressanta är vad som händer med oss när vi är där.”

VÅREN 2022

Nytt verk av Kenneth
Kvarnström
En av Nordens största koreografer är tillbaka med en kreativ explosion. Efter en längre
paus är Kvarnström återigen aktuell med ett stort dansverk. Den här gången vill Kenneth
korsbefrukta dans med levande måleri. Men också utforska begreppet ”motstånd” i både
bokstavlig och bildlig mening. Tillsammans med de fyra dansarna på scenen, skapar han ett
drabbande kollage i upplösning.
Läs mer om gage, lokalmått och se trailer här

Koreografiserien fortsätter
Under kommande säsong fortsätter Riksteaterns danssatsning Koreografserien. Det är en
serie föreställningar, där några av Sveriges främsta koreografer presenterar verk i världsklass.
Koreografserien ger exklusiva tillfällen att på mindre orter och scener få se spännande
dansverk.
Följande föreställningar ingår i Koreografserien:
Promise land av Örjan Andersson (Hösten 2020)
Ett monster av mossa och metall av Dinis Machado (Våren 2021)
Lucky Numbers av Stina Nyberg (Hösten 2021)
Head Peace av Cipha 64 (Våren 2022)
PAKETPRIS - Rabatterna för koreografserien gäller.
Första bokning - ingen rabatt på gage
Andra bokning - 15% rabatt på gage
Tredje bokning - 20% rabatt på gage

VÅREN 2022

Hösten 2021

LUCKY NUMBERS

HEAD PEACE

Stina Nyberg är tillbaka med ett nytt
fascinerande verk.
Den här gången i form av en duett, där olika
duo-aktiviteter så som bugg, dubbelhopprep,
brottning och synkroniserat simhopp kommer
att förekomma - i jakt på spännande detaljer
och mönster.

Hiphopstjärnan Niki Tsappos första verk
som solokoreograf.
I ett intimt format får vi möta två dansare som
improviserar och kommunicerar
med finess och precision. Genom rytmiska
konversationer utmanar de
varandra att berätta sina historier. Ärligt, nära
och direkt.

Läs mer om gage, lokalmått och se trailer här
Läs mer om gage, lokalmått och se trailer här

HÖSTEN 2021

Dark Water
Fredrik Quinones i sitt första stora ensembleverk för Riksteatern. Har du någonsin
drömt att du springer utan att komma någon vart, eller slåss mot osynliga krafter? I det nya
verket Dark Water skapar Fredrik en dansupplevelse med filmiska vändningar. I korta
spännande scener möter vi fyra personer som förkroppsligar olika känslor och upplevelser.
Läs mer om gage, lokalmått och se trailer här

VÅREN 2022

HÖSTEN 2021

DEN KOSMISKA
HAVSTRÄDGÅRDSPASSAGEN

MEMORY LAB

Dansföreställning och installation för de
allra minsta. Här får den yngsta publiken,
med alla sina sinnen, upptäcka och bli
medskapare av ett förunderligt
universum. De kan röra sig, observera och
utforska verket på sina egna villkor.
Läs mer och se trailer här

Ett dansverk där du själv deltar. Kan man
uppleva någons minnen? Kan man känna dem
i kroppen? Med Memory Lab får publiken en
exklusiv möjlighet att uppleva det välkända
dansverket Dixit Dominus inifrån. Omsluten
av ett behagligt mörker tar de tjugo besökarna
på sig hörlurar och deltar på egna villkor.
Berättelsen de lyssnar till får fantasin och
kanske också kroppen i rörelse.
Läs mer och se trailer här

BOKA SENAST DEN 6 DECEMBER 2020

Vi finns här!
Beställningar görs via Intranätet eller scenkonstportalen.se.
Vi hjälper dig gärna med frågor och bokningar:
Anneli Lundmark, distriktsansvarig för Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland.Tel: 070-3881406, anneli.lundmark@riksteatern.se
Marie Höglund, distriktsansvarig för Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Örebro
län, Östergötland. Tel: 073-0636619, marie.hoglund@riksteatern.se
Katrin Ylander, distriktsansvarig för Sörmland, Gotland, Uppsala och Stockholms län. Tel:
070-6375910, katrin.ylander@riksteatern.se
Jenny Johansson, distriktsansvarig för Västra Götaland och Hallands län. Tel: 070-6375943,
jenny.johansson@riksteatern.se
Emilie Larsson, distriktsansvarig för Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar Län, och
Jönköpings Län. Tel: 070-6829704, emilie.larsson@riksteatern.se

Bli medlem Föreställningar Kontakt

