Pressinbjudan/pressmeddelande

Växjö den 3 februari 2010

Dans, teater, cirkus, musik och konstglas i magiskt möte
Presskonferens på Smålands museum - Sveriges glasmuseum,
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö, fredagen den 12 februari kl 10:00!
Åsa Johannisson, regissör och forskare, bjuder tillsammans med ensemblen på
smakprov ur den magiska upplevelsen med glaset i centrum,
ENTERPRISE - EN RYMDRESA.
Det övergripande temat för föreställningen har hämtat inspiration från
Harry Martinsons Aniara. Lågstadiebarn kommer att få följa med på ett äventyr
i rymden med skeppet Enterprise, besöka olika planeter och träffa spännande
invånare, guidade av en skådespelare, en dansare och en jonglör.
Föreställningen är uppbyggd kring ett antal glaskonstverk*
ur Smålands museum – Sveriges glasmuseums samlingar och musiken
är en unik blandning av elektronik, glas och stråkar som bidrar till
att skapa de varierande miljöerna.
Efter varje föreställning får barnen delta i en WORKSHOP Karin Nilsson,
chef för Smålands museums pedagogiska verksamhet informerar om samarbetet
med Regionteatern och de till föreställningen två hörande verkstäderna.
I verkstäderna kommer barnen efter föreställningen att få bearbeta sina
upplevelser. Museets pedagoger kommer att hålla två parallella workshops
i vilka barnen får stifta bekantskap med materialen glas och lera. Det barnen
tillverkar i verkstäderna kommer sedan att fogas samman till en skulptur.
Urpremiär den 18 februari 2010 på Smålands museum
Offentliga föreställningar i Växjö 20/2 kl 13 & 15, 22/2 - 26/2 kl 14
Spelas även i Karlskrona och Sölvesborg.
Koncept och regi Åsa Johannisson, scenografi och glaskonst Nina Westman,
kostym Mikaela Johansson, koreografi Anna-Karin Rapp
kompositör Magnus Larsson,
i rollerna Björn Johansson Boklund, skådespelare, Anna-Karin Rapp, dansare, Niclas Stureberg, jonglör

*Homo sapien sapien -Hans Frode, Varelse -Paul Grähs, Addiction - Karl Magnus Nilsson, Luftslott - Lars Hellsten, Råttpokal - Åsa Jungnelius
Dessutom speciellt för föreställningen Little boy galaxy - Nina Westman
ENTERPRISE – EN RYMDRESA
är ett samarbete mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och Smålands museum – Sveriges glasmuseum.
Projektet är en del av det konstnärliga forskningsprojektet Beyond and Within som Åsa Johannisson genomför vid
Dramatiska Institutet med stöd av KK-stiftelsen. Syftet är att genomföra och studera en samproduktion mellan två
kulturinstitutioner, teatern och museet, kring ett projekt som är skapat specifikt för att undersöka möjligheterna
till samverkan mellan olika konstformer – glas, musik, dans, teater och cirkus.
Välkomna!
Ytterligare information: Iréne Kleven, 0470-70 05 06, 070-819 07 98, irene.kleven@regionteatern.se
Cornelia Gylfe, 0470-70 42 32, cornelia.gylfe@smalandsmuseum.se
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