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Housefest på Byteatern Kalmar Länsteater i september
En houseklubb förklädd till föreställning. Den 7 september kommer FESTEN till Byteatern Kalmar Länsteater.
– Man kan själv välja hur man vill delta i FESTEN – sittandes, gåendes, ståendes, dansandes eller liggandes på
golvet, säger Viktor Fröjd som skapat föreställningen.
FESTEN har beskrivits som en hommage till streetdanscommunityt, en kultur som hyllar dansen som
uttrycksmedel. Och det blir kort sagt – som en fest. En fest där DJ Cheza ordnar musiken och Yared Tilahn
Cederlund är master of cermony. Och där publiken bland tre dansare och sceniska installationer blir en del av
verket.
– Det är inte en interaktiv föreställning som publiken måste vara med i och utföra saker som vi dansare
bestämmer. Det är snarare som att alla i rummet är med och sätter en stämning, oavsett om man är med och
dansar eller om man sitter och tittar på. Alla ansvarar för sin egen upplevelse, säger Viktor Fröjd.
Han är koreograf och danskonstnär. Utbildad vid streetdance-utbildningen på Åsa folkhögskola och har en
kandidat i danspedagogik med inriktning street från Dans och cirkushögskolan i Stockholm. Med sin bas i
Malmö arbetar han i både stora och intima format, ofta med interaktiva upplevelser för publiken.
– Jag ser mig själv som en klubbdansare, freestyledansare. Det är en plats och ett sammanhang som får mig
att känna liv och där jag får utlopp, får svettas och får vara i min egen upplevelse, men tillsammans med andra i
ett rum med gungande kroppar. De klubbar och upplevelser jag tänker på är i New York, Amsterdam, Paris och
ibland i Sverige. När alla, mer än något annat, är där för musiken och för dansen.
FESTEN har turnerat sedan i höstas med Dansnät Sverige. Den har nått alla åldrar och Viktor Fröjd berättar att
de som kanske fått ut mest av föreställningen är femtioplussare som annars inte normalt får den typen av
realese som dans på klubb ger.
– Varenda en av föreställningarna har varit en fantastisk upplevelse. De är alla olika, men på något sätt
kommer vi alltid till ett liknande tillstånd tillsammans med publiken. Jag vet ju vad festen och klubben betyder
för mig, och för dansarna i föreställningen, men jag hade inte förväntat mig att så många som deltar i FESTEN
skulle känna samma sak. Det har verkligen varit en stor blandning av deltagare, alltifrån barn till äldre,
klubbvana och nybörjare.
Byteatern Kalmar Länsteater släpper biljetterna till FESTEN tisdag 24 maj, samtidigt som biljetterna till höstens
andra föreställningar This is water och Natten är dagens mor.
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