
FLOCKEN
-polare i pandemin

För högstadiet, gymnasiet och vuxen publik.
Lämpligt som medskapande-projekt eller Skapande Skola

Flocken-polare i pandemi är en laddad, livskraftig och berörande dansföreställning om våra 
tankar runt avstånd och närhet. 

Människan är skapad för att leva i flock, men under pandemin blir vi mer solitära. Vi vill kommen-
tera vad detta gör med våra grundläggande behov av fysisk och känslomässig närhet. 
Flocken har skapats utifrån en pilot baserad på rörelseverkstäder och enkätsvar från 180 st åk 
9-elever i Värmdö kommun hösten 2020. 
Fyra dansare har, med kroppen och dansen som språk, undersökt de nya gränserna som skapats runt 
närhet, avstånd och fysisk beröring samt de bestående behov vi fortfarande har. 
Se trailer: Flocken 3 min

Flocken kan med fördel göras som ett medskapandeprojekt; eleverna får en enkät enligt ovan, samt 
1-2 verkstäder kring tema med dans, rörelse och gruppsammanhållande övningar.  Dansgruppen 
inkluderar elevernas tankar och idéer runt pandemin i föreställningen, som sedan visas för skolan. 
Se arbetsprocessvideo

Turnéfakta 
Spelas för alla från åk 6: högstadiet, gymnasiet och vuxen publik
Medverkande: 4 dansare + 1 tekniker 
Föreställningslängd: 50 min + ev interaktiv frågestund
Publikantal: max 100-200 pers beroende på lokalens storlek och ålder på publiken
Spelyta- scen: 10 x 7 x 4 m (Bredd-Djup-Höjd) - exklusive publikplatser
Lokal: 11 x 15 m tomt rum med rent golv i trä eller gummi- någon form av sittplatser krävs  
4 m takhöjd samt eluttag. Mörkläggning krävs.
Bärhjälp in- och utlast: 2 personer som kan bära, 2 tim inlast-bygge, 1 tim riv -utlast
Bygg- och rivtid: tot 4 tim inkl uppvärmning dansare, riv tot 2 tim inkl utlast
Verkstad (ws): Ja, en timme med två dansare. 4.500 kr/ws, 3.000 kr/ws vid 3 st samma dag. Även 
fortbildning för pedagoger.

Pris: 1 fst 15.800 kr, 2 fst samma dag/plats: tot 24.800 kr      
Kostnaderna inkluderar scenteknik som gruppen har med. 
Övriga kostnader
Transport teknik: (utanför Region Sthlm) 1000 kr/dag + 35 kr/mil
Traktamente: (utanför Region Sthlm) 5 pers, 240 kr/dag/person.
Logi: 5 enkelrum med dusch 
Resor: 4 dansare t/r från Sthlm, gärna tåg eller ev hyrbil om nödvändigt

Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för mer information.
Produktion och idé: Avart dans & rörelse, www.avartdans.se
Musikkomposition: Jörgen Aggeklint
Med stöd av: Värmdö Kommun, Region Stockholm och Statens Kulturråd
Bokning och information: info@avartdans.se tel. 073-6005417 
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Presenterar

https://youtu.be/DVw15X15seY
https://youtu.be/-1gTNdIAUkI

