
ÖFA-kollektivet
Runt ett festbord mixas gräddoft 
med svettstänk, skratt med 
skämskudde och själv hat med 
allsång. Hylla det mest pinsamma, 
sorgliga, arga, glada och kåta. 
Frigör dina monstruösa känslor!  
Kl 13.00 & 15.00 i B-salen

Brogan Davison 
Ármann Einarsson är 50 år, bor 
i Akureyri på norra Island och 
drömmer om att dansa inför publik. 
Ska han våga lämna sin comfort 
zone och genomföra sina drömmar. 
Och kan vem som helst dansa? 
Kl 13.00 & 19.00 i Black Box

Sofia Södergård
En queer soloföreställning med 
dragking Qarl Qunt. Genom 
Voguing, Waacking och nutida  
dans utforskas frågor kring  
makt och sexualitet. Hur uttrycks 
makt och vem bestämmer kön?
Kl 19.00 i B-salen

Didier Boutiana
På ön Réunion i Indiska oceanen 
används ordet kanyar för att  
peka ut någon som är utanför och 
kanyars finns i alla samhällklasser. 
Upplev en stark soloföreställning 
med förankring i streetdance.
Kl 19.00 i Black Box

Claire Parsons CO
Två rödhåriga figurer och en 
kaksugen granne dyker upp på  
en scen täckt av gräs. Här möts en 
dansare, en dockspelare och en 
cirkusartist på samma scen.  
Och i gräset kan allting hända...
Kl 13.00 & 15.00 i B-salen

Jan Martens
Att älska eller älskas? Två urstarka 
kroppar möts i en svettig, modern 
parningsritual där en hel livstid 
passerar på en timma.  
Naivt, sensuellt men på samma 
gång smärtsamt. 
Kl 19.00 i Black Box

Mithkal Alzghair
Hur reagerar en kropp som blir 
tvingad, eller hindrad, att röra 
sig? Alzghair belyser kroppen i en 
kontext av krig, migration och re-
volution. Hur hanteras motstridiga 
känslor – ska man stanna eller fly?
Kl 19.00 i Black Box

KAGE. Kate Denborough
Samisk jojk, didgeridoo & modern 
jazz- och popsång smälter 
samman och skapar ett fängslade 
soundtrack till denna extraordinära 
föreställning som inviger  
samiska veckan.  
Kl 19.00 & 15.00 i Black Box

Marlene Monteiro Freitas
Dansen, musiken och Bacchus 
mysterium är den röda tråden när 
åtta dansare och fem trumpetare 
ger oss en humoristisk upplevelse  
vi sent ska glömma! Det blir en 
riktig smällkaramell i vintermörkret.
kl 19.00 i Teatern

Nomodaco
Tillsammans med två dansare 
kryper publiken iväg på upptäckts-
färd där kroppar, tyg och ljus 
dansar. Här ryms små och stora 
underverk, där de största undren  
är barnen i publiken.  
kl 11.00 & 13.00 i B-salen

Dans på Norrlandsoperan våren 2018

Urpremiär! 

För bebisar 4 mån–1,5 år

 Ons 31 jan & Tor 1 feb – Under 

 Lör 10 feb – Kanyar

 Fre 26 jan – Bacchae - Prelude to a Purge

 Lör 17 feb – Gräs

 Lör 3 & Sön 4 mars – Caught in the Middle

 Tis 13 mars – Displacement

 Tis 10 apr – Sweat Baby Sweat

 Lör 14 apr – SLICK

 Lör 21 apr – ÖFA:Monster

 Mån 23 & Tis 24 apr – Dance for me

Urpremiär! 

Huvudsponsorer Biljetter & mer info: 
www.norrlandsoperan.se

För barn från 4 år 

Familjeföreställning 
från 13 år

Europapremiär! 

Ungdomspris för seniorer 23 april!


