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Broar för särskola och förskola på Byteatern Kalmar Länsteater
Dans för särskola och förskola. I oktober
kommer Ingrid Olterman dans med
föreställningen Broar till Byteatern Kalmar
Länsteater.
– När man samarbetar med Ingrid är det alltid
som en upptäcktsfärd i det som uppstår mellan
rum, ljud och rörelse, säger kalmarbaserade
Camilla Ed som är scenograf.
– Vi bygger broar mellan musik och platser i
rummet, mellan likheter och olikheter. Vi skapar
ljud och rörelse, som vi upplever tillsammans men också var
och en, i sitt eget tempo. Vi får se, höra och känna oss fram, säger Ingrid Olterman.
Föreställningen Broar är en fristående fortsättning på Öar som gjordes 2018.
Föreställningsformen bygger på parallella skeenden i scenrummet där publiken bjuds in och
det ges möjlighet till eget utforskande.
Broar handlar om möten där platser och människor bundits samman. På scen finns två
dansare, två musiker och en ljusdesigner.
– Rummet ska vara inbjudande, lockande och generöst med plats för publiken att röra sig
runt och omsluta spelplatsen. Instrumenten är utplacerade nära publiken, närheten ljud
och till dansare gör att publiken blir medskapare. För mig som scenograf är det stimulerande
att jobba med närheten till publiken och att undersöka vad
rummet betyder i det mötet, säger Camilla Ed.
Broar ges också som offentlig föreställning 5 oktober. Den föreställningen är tänkt för alla
men teatern hoppas särskilt på att barn med autism, kommunikationssvårigheter,
intellektuell funktionsnedsättning eller liknande utmaningar kommer. Ledsagare går gratis.
Biljetterna är redan släppta.
Både Öar och Broar har gjorts i samarbete med Kalmar konstmuseum som denna gång
bidrar med en workshop för pedagoger med Ingrid Olterman i samband med den offentliga
föreställningen.
Vad tar du med dig från arbetet med Broar?
– Att klang, rytm och rörelse är väldigt roligt och smittande och att nästan allt i livet handlar
om möten på olika sätt. Att bygga broar är svårt men lustfyllt viktigt, säger Camilla Ed.
Kontaktpersoner:
Dansutvecklare Kristina Flygare 0707-94 95 72 kristina@byteatern.se
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