Siberia – först ut av vårens dansföreställningar 18 februari
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Plats på scen – vårens dansprogram!
Publiken på Vara Konserthus kan se fram emot en vår full av dans med allt
från internationella koreografer till elever från lokala dansutbildningar.
Först ut är dansföreställningen Siberia, skapad av sydspanska Paloma Munõz
som är tillbaka i Sverige med 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. Iklädda hudfärgade latexkostymer, likt ett
extra lager hud, artikuleras en koreografi med stor känsla för form och
dynamik.

Senare kommer Art of Spectra tillbaka till Vara Konserthus. Denna gång med
Peter Svenzons senaste verk Tension som han både komponerat musiken
till och koreograferat. I denna dansföreställning gestaltas konflikten mellan
kropp mot sinnet/psyket, risker och impulser. Spänningar oss människor
emellan, i samhället, i Europa och i världen idag. Peter Svenzon har skapat
närmare 40 dansverk sedan starten av Art of Spectra 1998.
Sedan följerOpen your heart – en discodansföreställning skapad av Taneli
Törmä som undersöker och ifrågasätter själva kärnan av dansen och varför vi
dansar. Medverkar gör bland annat lokala danselever och discodansare från
Helens dansskola i Lidköping och Skövde.
Enligt tradition firas även Dansens dag i april. Klima dans debuterar med
verket What if tillsammans med musikern och kompositören Sandra Sumie
Nagano. De delar kvällen med Lee Brummer och I`ll Dance samt
morgondagens dansare från Balettakademin i Göteborg, Alströmergymnasiet i
Alingsås och Katedralskolan i Skara.
VÅRENS DANSFÖRESTÄLLNINGAR
Siberia / 18 feb
Dansföreställning av Paloma Munõz
Tension / 25 feb
Dansföreställning med Art of Spectra
Open your heart – and dance like a child again / 21 april
Dansföreställning med discovibes
Dansens dag / 24 april
Firande av internationella Dansens dag

Vara Konserthus drivs med stöd av Vara Kommun och Västra
Götalandsregionen. Varje år besöker cirka 60 000 personer i alla åldrar
en föreställning på Vara Konserthus. Sammanlagt visas här runt 180
föreställningar på år.

Sedan år 2004 är Bohuslän Big Band knutet till Vara Konserthus verksamhet.
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