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Gatuteater i Landskrona och byte av scen!
Foto: Animal Religion, Foto Einar Kling Odencrants
Efter två års succé med gatuteaterfestival i Landskrona är det än en gång
dags att samarbeta med Helsingörs och Helsingborgs Passage2014 under
namnet Passage2014 XL, den 1 och 2 augusti. Spännande artister från
Australien, England, Spanien, Portugal och Sverige besöker oss under dagarna
två.
Nyhet för i år, är en del av artisterna, på fredagen den 1/8 kl. 16.00, spelar i
Karlslund, vid Emaljgatan. Då drar nämligen Passion Crew och Cykelorkestern
igång, följt av Joan Català med föreställningen Pelat. Joan kommer att behöva
hjälp av flera medhjälpare för att genomföra sin akt, så om du känner att du
är en god medmänniska - ska du komma dit!
Förra året var det ett nytillskott i festivalen Project Boulevard, åtta unga
Landskronabor, beviljade feriepraktik med inriktning gatuartisteri, i ett
arrangemang av Kulturstöd Unga. Nu upprepar vi succén och i år heter
gruppen Passion Crew. Med handledning av Sebastian Swärd och Elin Jönsson
har de satt samman ett program och uppträder under båda dagarna.

Även i år avslutar vi festivalen med Music Corners, levande akustisk
gatumusik på olika platser i centrala Landskrona med lokala som Kundalini,
Venus Idalie, Elias Contassot, Emelie Aura, The Acoustics, Big Chillz, Kalle &
Paci, Passion Crew och Music Corner Band. Utanför Landskorna Museum
uppträder den polska dansgruppen Flashback Crew.
Dessutom arrangeras en medeltidsmarknad på Citadellet under lördagen.

Program Fredag 1/8 Rådhustorget
12.00 Katie Wrightwww.katewright.com.auEn show full av hula hop och
jonglering.
13.00 Pedro Tochas www.pedrotochas.comPedro är känd som en av världens
bästa och mest orginela gatuclowner.
14.00 Abigail Collinswww.abigailcollins.moonfruit.comAbigails varumärke är
originalitet och dåligt beteende.
15.00 Johan Wellton www.johanwellton.comAvancerad cirkus, knivskarp
komik med en glimt i ögat.
Fredag 1/8 Karlslund vid Emaljgatan
16:00 Passion Crew
16.30 Cykelorkesternwww.simonlussi.se/portfolio/cykelorkesternEn
berättelse med sång, musik och akrobatik om hur ett litet frö växer upp.
17:00 Joan Catalàmercatflors.cat/en/espectacle/pelat-3Med hjälp av en 4
meter lång trädstam och publikens kollektiva medverkan skapar Joan Català
ett poetiskt verk fyllt med stillhet, styrka och spänning.
Fredag 1/8 Teaterparken
20:00 Varietegatan Nu samlas artisterna från Rådhustorget till en gemensam
föreställning. Johan Wellton, Abigail Collins, Pedro Tochas & Kate Wright
med husband!

Lördag den 2/8 Teaterparken OBS, NY PLATS!
12.00 ANIMAL RELIGION
Indomador www.animalreligion.com/animalreligion/INDOMADOR.htmlEn
forskare upptäcker sina dolda djuriska sidor och bestämmer sig för att göra
ett animalarium, där man ska undersöka vad som är mänskligt och vad som är
djuriskt. En grotesk parodi på den moderna människans kulturella tillstånd,
berättat med akrobatik, tuppfäktning, masker och rituell dans.OBS! Flyttad till
Teaterparksscenen, från Slottsparkscenen!
2/8 11.00-14.00 Music Corner
I tre timmar fyller vi Landskrona centrum med ljuv musik i snart sagt
vartenda hörn. I samarbete med Sensus. Flashback Crew och Passion Crew
uppträder på stan.

Lördag den 2/8 Citadellet
10.00-17.00 Medeltidsmarknad
Återigen förvandlas Citadellets natursköna omgivning till ett riktigt
marknadsområde från flydda tider. Hantverkare från när och fjärran, vacker
musik, riddarspel, akrobater, jonglörer mm

Passage är en internationell gatuteaterfestival i Helsingborg/Helsingör som
arrangeras för tredje året i Landskrona. Arr: Fritids- och
kulturförvaltningen/Kulturstöd och Kulturstöd Unga i samarbete med Passage14.

Vid frågor kontakta
Håkan Persson
0418 47 05 85
Avd chef, Kulturstöd
Fritids, och kulturförvaltningen

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000
invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6
miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn.
Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Kontaktpersoner
Josefin Berglund
Presskontakt
Kommunikatör
josefin.berglund@landskrona.se
0418-47 00 69

