Presskontakt
Åsa Rosén, Kommunikatör
Tel.: 0390-415 08 | 0761-413088
E-post: asa@sharemusic.se
Natallia Pisareva,
Projektsamordnare
Tel: 0390-415 08 | 0765-772252
E-post: natallia@sharemusic.se
2015-01-16

Dansföreställning WORK speglar dans som ett kroppsarbete
Kulturorganisation Share Music Sweden presenterar den nya dansföreställning WORK av koreograf
Alexander Gottfarb WORK.
Dans som ett kroppsarbete - vad innebär det? Det finns inga materiella produkter, bara de spår som
efterlämnas i dansarnas kroppar och i åskådarnas minnen. Arbetet är i sin form bara där, just då.
Koreograf Alexander Gottfarb har tillsammans med dansarna gjort en föreställning där samarbete,
kommunikation och pluralism är i fokus.
Dansföreställningen ingår i den avslutande etappen av Share Musics arbete med projektet
Dance:WORK, där tidigare delar framfördes på Länsmuseet i Jönköping och Arbetets Museum i
Norrköping under förra året. Verket har skapats under koreografisk ledning av Alexander Gottfarb och
musik av Jonas Jonasson. Ensemblen består av dansarna och medskaparna Adam Henriksson, Christina
Ohlsson, Destiny Johannah Bergvall, Jilda Hallin och Karin Delén.
- Vi skapar bilder och rörelser som på ett plan handlar om relationer mellan individer och därmed lämnar utrymme
för igenkänning, säger Alexander Gottfarb. – Samtidigt bygger vi med våra kroppar mer abstrakta
projektionsytor som kan tolkas fritt utifrån publikens egna perspektiv.
Föreställningen visas offentligt på Vandalorum i Värnamo den 30 januari kl.13:00, med fri entré. Dansen
följs av en kort presentation av produktionen och teamet bakom.
Om projekt WORK
WORK är ett projekt med fokus på att skapa opinion för att arbetsmarknaden inom kulturen ska vidgas
och ge plats för individer med olika förutsättningar. Frågeställningar om arbete och arbetsförmåga lyfts
genom bl a nya konstnärliga verk. Läs mer på http://bit.ly/RFnTNx
Om Alexander Gottfarb
Alexander Gottfarb är svensk koreograf och dansare bosatt i Wien. Efter sin examen vid balettakademin
i Stockholm har han arbetat med flera internationellt erkända koreografer. Alexander som är en av
grundarna till The Loose Collective, har också skapat åtskilliga egna verk, som har turnerat
internationellt. Hans samarbete med Share Music startade 2010 och har resulterat i några gemensamma
projekt.
Share Music Sweden är en kulturorganisation som utvecklar scenkonsten genom
banbrytande föreställningar och kurser med den konstnärliga processen i fokus. www.sharemusic.se

