- Tänk att så många människor väntar samtidigt i femton minuter. Man kan känna sig ensam men också som en del av ett större
community. Med One One One vill vi erbjuda möjlighet till eftertanke, säger Martin Forsberg, Norrdans. Foto: Raymond Gruaz
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Norrdans bjuder på personligt möte vid
vaccinationsväntan
Runt om världen över sitter människor och väntar 15 minuter efter att de fått
sitt vaccin.
- Det är ett intressant och unikt fenomen att så många miljoner människor
upplever det tillsammans. Vi vill fylla det med konst som kan skapa
eftertanke, säger Martin Forsberg, konstnärlig ledare för Norrdans.
Vi har sett fler påhittiga exempel där nyvaccinerade erbjudits både tid till
kontemplation som möjlighet att ta del av konstuttryck. Vaccinationer på
museum och i kyrkor, till discomusik eller en stråkkvartett. På fredag den 27

augusti klockan 13.00 – 15.00 kommer danskompaniet Norrdans att erbjuda
verket One One One på Vaccinationsenheten i Härnösand.
- När någon sätter sig på stolen börjar dansaren dansa och fortsätter så länge
ögonkontakten inte bryts. Det här är en möjlighet att se dans med nya ögon.
Att verkligen se dans. One One One blir ett intimt och intensivt möte i all sin
enkelhet, säger Martin Forsberg.
Utgångspunkten för koreografin är en stol och en dansare. Verket är ett
exklusivt möte mellan två personer men kan också ses från
sidan. Koreografen Ioannis Mandafounis arbetar med nuet som möjlighet och
har skapat One One One där det offentliga rummet är spelplatsen. Verket har
tidigare framförts på gator och torg, i ett fängelse i Madagaskar och på
Rikshospitalet i Köpenhamn.
På Närvården i Härnösand tycker man att det känns roligt att kunna erbjuda
ett unikt tillfälle att ta del av Norrdans i samband med vaccinationen.
- Det känns fint att få ge både personal och patienter glädje efter många
månader av en ständigt närvarande pandemi med isolering, sjukdom och
saknad av nära och kära. Det är en ära att kunna samarbete med Norrdans i
detta, säger Malin Plantin Sjöblom, vaccinationssamordnare.

Plats: Vaccinationsenheten i Härnösand
Tid: Fredag den 27 augusti 13.00-15.00
Vad: One One One av koreografen Ioannis Mandafounis
Vilka: 7-8 dansare från Norrdans
Hur: Vi arbetar med munskydd och för press kommer det att finnas munskydd
på plats.

Norrdans utmanar och hänför genom den samtida dansen och koreografin,
dess variationer och format. Ambitionen är att erbjuda en mångfald av
upplevelser, locka till insikt, hopp och inspiration. Sedan bildandet 1995 har
Norrdans presenterat ett stort antal föreställningar med koreografier av såväl
internationella tungviktare som nya talanger inom samtida dans med
speciellt fokus på den unga publiken. En stor del av året lämnar kompaniet
hemmascenen i Härnösand för att turnera – regionalt, nationellt och
internationellt. Genom Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD)
finns ett speciellt uppdrag att turnera i Sveriges fyra nordligaste
län. Norrdans är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Region
Västernorrland och Sundsvalls kommun som tillsammans med Kulturrådet
står för huvudfinansieringen. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla bolagets verksamhet inom dans, film, musik och teater.
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