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Claire Parsons mottar Cullbergpriset och
gör ny föreställning för Dansstationens
Turnékompani
I morgon mottar Claire Parsons Cullbergpriset 2018 på Stadshuset i
Stockholm. Samtidigt är hon i full gång med arbetet med en ny föreställning
för Dansstationens Turnékompani - AAA med premiär den 11 september på
Dansstationen, Palladium Malmö.
Grattis säger vi på Dansstationen till Claire Parsons och dunkar oss själva i
ryggen för att vi har inlett ännu ett samarbete med denna stjärna.Claire

Parsons har tilldelats Cullbergpriset 2018 med motiveringen att:
..."Hennes konstnärskap har genom åren utvecklats, uttrycket har breddats och
hon visar oss angelägna, inte sällan humoristiska, iakttagelser av livet. Claire
Parsons för även ut sin danskonst till en internationell barnpublik.”
Där står också att svenskdanskonst för barn håller hög klass och står högt i
rang internationellt genom koreografer som Claire Parsons.
AAA
1998 gjorde Claire Parsons föreställningen Alldeles Absolut A för
Dansstationen och det blev starten för det som idag är Dansstationens
Turnékompani. 20 år senare firar nu Turnékompaniet med ett nytt spännande
samarbete med Claire Parsons!
Tillsammans med dansarna Andrea Deres, Alexandra Göransson och André
Kaliffsamt scenografen och kostymören Anna Nyberg och med musik av
Mikael Svanevik bjuder Dansstationens Turnékompani och Claire Parsons in
till ett underfundigt och undersökande jubileum.
Föreställningen AAA som just nu tar form i Dansstationens Studio på
Palladium är en lekfull expedition som undersöker, frågar och vänder upp och
ned på olika tankar om vad saker och ting egentligen är. Nyfikna och
vetgiriga utforskar de tre figurerna A, A och A sin omgivning och skapar
världar tillsammans på vägen.
“När Dansstationen kontaktade mig kring detta så tvekade jag inte en sekund. Det
var där det började och jag tog ett första avstamp mot att jobba just med kultur
för barn och unga. Det nya projektet känns väldigt spännande. Vi har väldigt kul
på jobbet just nu helt enkelt! Säger Claire Parsons.
Premiär den 11 september kl. 13.00 och 18.00, på Dansstationen, Palladium
Malmö.
Välkommen på pressvisning den 6 september kl. 13 då det visas ett kort
utdrag ur föreställningen, det ges fototillfällen, möjlighet att intervjua Claire
Parsons och träffa de övriga i konstnärliga teamet.

Dansstationen är Sveriges största fria gästspelsscen för samtida dans och
mycket mer än så!
Vårt mål är att visa aktuell och utmanande dans för publik i alla åldrar,
utifrån diskussioner om kropp, genus, sexualitet, identitet, delaktighet,
utanförskap och andra teman som den samtida danskonsten behandlar.
Dansstationen har visat samtida dans för publiken i Skåne sedan 1991, först
under namnet Dans&Teaterhuset Fakiren och sedan 1996 som
Dansstationen. Vårt kontor och vår hemmascen finns sedan 2004 i fantastiska
lokaler på Palladium mitt i centrala Malmö, ett unikt hus för både dans och
musik.
Dansstationens verksamhet består av tre delar: svenska och internationella
dansgästspel på Palladium i Malmö, Turnékompaniets egenproduktioner för
ung publik på turné i Sverige och utomlands, samt vår regionala barn- och
ungdomsfestival Salto!
Dansstationen är en mötesplats för lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt dansliv och för den dansintresserade skånska publiken i alla
åldrar. Trots ett numera institutionellt yttre, är vi en ideell förening. Vi har
fördelen att själva bestämma den konstnärliga inriktningen för vår
verksamhet, samtidigt som vi har ett starkt kulturpolitiskt stöd, lokalt,
regionalt och nationellt.
www.dansstationen.nu
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