Avart Dans & Rörelse
Hej!
Här kommer info om Tango på en Soptipp, ett kulturprojekt om konsumtion och hållbarhet. Projektet bygger på en
dansföreställning som ställer frågor kring vårt förhållande till konsumtion, miljö och hållbarhet. Avsikten är att
närma oss och gestalta dessa ämnen på existentiellt sätt. Därför har vi valt att beröra temat så att varje enskild
människa ska kunna känna igen sig i de olika livssituationer som gestaltas. Syftet är alltså inte att trycka på
samvetsknappar, utan snarare en känsla av förståelse för vårt sökande efter tillfredsställelse i livet.
Avart Dans & Rörelse arbetar sedan många år med vuxna och unga och i samband med denna dansproduktion vill
vi skapa samarbeten mellan exempelvis miljö- och kulturverksamheter, och andra forum som på olika sätt är
inblandade i hållbar utveckling. I flera kommuner gör man samverkansprojekt mellan miljö- och kulturförvaltning,
för både vuxen publik och ungdomar. Till föreställningen finns material som kan användas för att utveckla
hållbarhets- miljöprojekt inom kommuner och kan exempelvis vara föreläsningar och workshops med både
teoretiska och praktiska innehåll.
Varmt välkommen att ställa frågor.
Vänligen
Måns Erlandson, info@avartdans.se, 073 600 54 17

Avart Dans & Rörelse
presenterar

Tango på en Soptipp

Foto Hans Nilsson

Tänk dig en rykande soptipp…
full med datorskärmar, konservburkar,
kylskåp och några gamla kasserade
dansare. De funderar på alla prylar de
köpt och slängt..och vad som hände med
lyckan? Drömmar kommer och går. En
del blir verklighet, andra förblir i tanken.
Så mycket att hinna med, att skaffa sig,
att uppleva, att tillfredsställa..
Trailer: http://youtu.be/BvMw2BSixu0, 4 min
Hel föreställning: http://youtu.be/mwWIx5gLShU

Idé: Malin Anclair & Måns Erlandson
Producent: Samarpan Lindqvist
Info & bokning:
Maila: info@avartdans.se
Varmt välkommen!

www.avartdans.se

Avart arbetar med stöd från: Danscentrum Sthlm, Statens Kulturråd, Sthlms läns landsting, Konstnärsnämnden, DIS
Dans i Stockholms stad och län, Dans i Stan, Länsmusiken i Sthlm, ABF-Sthlm, m fl.
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