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HUDEN SOM UTSIDA, INSIDA,
FÄNGELSE OCH FRIHET
I ett snötäckt Norrland lärde hon sig sticka halsdukar för att bibehålla värmen
– nu drygt tio år senare är spanska Paloma Munõz tillbaka i Sverige.
För drygt tio år sedan arbetade Paloma Muñoz med det svenska kompaniet
Norrdans och turnerade i det som för henne framstod som ett exotiskt
Lappland. Nu är hon tillbaka i Sverige med sitt eget verk La Piel Vacía [den
tomma huden]. Ett verk för fem dansare som med precision och teknisk
skicklighet ställer den något originella frågan – hur bebor vi vår hud? Huden

kan vara ett lyckligt rum, men också förvandlas till ett fängelse. Kan vi
komma ur huden? Hur får vi tillgång till insidan? Iklädda hudfärgade
latexkostymer, likt ett extra lager hud, artikuleras en koreografi med stor
känsla för form och dynamik.
TURNÉSCHEMA

18 februari / Vara Konserthus
19 februari / Kungsbacka Teater
21 februari / Uppsala Konsert och Kongress
25 februari / Halmstad Teater
27 februari / Jönköping Teater
MEDVERKANDE
Konstnärlig ledare, koreograf: Paloma Muñoz
Dansare: Tanit Cobas Rodriguez, Lara Misó, Raquel Klein, Laura Lliteras, Julia
Sanz
Musik: Marc Blanes, Nuu
Ljudinstallation: Guillem Llotge
Ljusdesign: Jaume Ortiz
Kostym: Laura Diéguez
Turnerar med Dansnät Sverige våren 2020

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa
angelägen danskonst - ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten
och dess publik.
VI BRINNER…
…för att människor ska kunna uppleva angelägen, intressant och spännande
danskonst varhelst de bor i landet.
VI TURNERAR…
…runt 15 internationella och svenskproducerade föreställningar varje år som

tillsammans ger 100-talet speltillfällen.
VI SAMPRODUCERAR…
…dansföreställningar för att stärka danskonstnärernas
produktionsförhållanden och förankra det konstnärliga arbetet i en lokal
kontext.
VI UTVECKLAR…
…kunskap på och utanför scenen genom fortbildning i scenteknik och
kommunikation samt genom publiksamtal, workshopar och seminarier.
VI ÄR…
…ett fristående nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och
musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar
samverkar för att stärka danskonsten genom att stimulera till ökat intresse
och nyfikenhet och stärka och bygga nationella strukturer för den samtida
danskonsten
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