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Norrdans till Jämtland med Proxy
En explosion av mänsklig närvaro och kommunikation! Proxy är ett verk som
vill närma sig. Ett verk om närhet och närvaro. Proxy har ett trängande behov
av att kommunicera och vara dig nära.
– ”Proxy vill vara ditt ombud, dina fantasier och de där ryckningarna kroppen
gör, just innan du somnar” säger Martin Forsberg, koreograf.
Norrdans kommer med Proxy till Östersund och Storsjöteatern 17 oktober kl
19:00, dagen efter dansas en skolföreställning kl 10:30.
I detta nya verk signerat Norrdans konstnärliga ledare Martin Forsberg,

scenografen Chrisander Brun och kompositören SØS Gunver Ryberg kommer
publikens personliga upplevelse ställas i första rummet. Utifrån det vanligt
förekommande ”jag förstår inte samtida dans” vill ensemblen vända på idén
om förståelse och skapa upplevelser unika för varje åskådare.
Norrdans undersöker beståndsdelarna av vad kommunikation innebär och
våra förväntningar på teaterrummet. Det blir gnistrande asymmetri, intensiva
ordlösa diskussioner och kanske en möjlighet att hålla någon i handen.
Koreografen Martin Forsberg, är känd för sina konsekventa, hjärtliga och ofta
humoristiska verk. Viljan att kommunicera med sin publik genom dans är en
annan levande beståndsdel i hans konstnärskap.
Scenografen Chrisander Brun är en multikonstnär. Ljus, scenografi och
kostymdesign genomsyras av starka färger och queera uttryck.
Kompositören SØS Gunver Ryberg är internationellt erkänd för att skapa
banbrytande och gränsöverskridande elektronisk musik. Hon arbetar
genrelöst och flytande mellan filmmusik, technoklubbar och experimentell
ljudkonst.
Föreställningen har världspremiär på Härnösands Teater den 5 oktober och
går därefter på turné i främst de fyra nordligaste regionerna i Sverige.
9 okt Sundsvalls Teater
15 okt Hullsta Gård, Sollefteå
17 okt Storsjöteatern Östersund
22 okt Nordanåteatern, Skellefteå
29 okt Kulturhuset Dieselverkstaden, Nacka
14 nov Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall
18 nov Haparanda Folkets Hus
21 nov Christinasalen, Piteå

25 nov Kulturens Hus, Luleå
27 nov NorrlandsOperan, Umeå

Norrdans är hela Norrlands eget danskompani. Vårt uppdrag är att presentera
samtida dans och koreografi av hög kvalitet med ett speciellt fokus på den
unga publiken. Sedan bildandet 1995 har vi producerat ett stort antal verk
med koreografier av såväl internationella tungviktare som nya talanger inom
den samtida dansen och koreografin. Vår ambition är att erbjuda en mångfald
av upplevelser och att ständigt utforska och utveckla mötet mellan samtida
dans och koreografi och vår publik.
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