
Broar - om att mötas 
 Koreografi Ingrid Olterman 

Dans David Nondorf, Åsa Lundvik Gustafson 
Musik, komposition Sten Sandell  

 Slagverk Jon Fält Harpa Stina Hellberg Agback 
Ljusteknik, ljusdesign Christian Farcher  
Scenografi Camilla Ed  

 
Medverkande: totalt 5 

Målgrupp 4-8 år + familj, samt barn och vuxna 

med funktionsvariationer 

Publik: max 50 pers. inkl. alla.  

Publik med funktionsvariationer max 30. 

Speltid: 40 min. + 10 min eget utforskande 

Spelyta: Ett större rum, scen eller konsthall. 

Publiken befinner sig bland de medverkande. 

  Takhöjd: 4 m 

Golvkrav: 10*10 m rent golv, ej betong 

Mörkläggning: helst  

Teknikkrav: 16 A trefas inom 20 m 

 Teknik: Vi tar med oss eget 

 Bygg/Riv tid: 3,5/1,5 h 

 Bärhjälp: Ja vid in- och utlast 

 Pris: 1 föreställning 18000 kr. 2 st. 26000 kr  

 Kostnad för resor, logi, traktamente kan tillkomma 

 

I Broar möts vi och öppnar våra sinnen i en musikaliskt fantasifull dansföreställning 
 

Broar handlar om möten. Vi binder samman och ger tillgång till platser och till varandra. 

Ett spännande rum skapas för lek och för utmaningar. Balansera, gunga eller att röra sig igenom och 

sedan över. Med klanger från Stinas harpa och rytmiska stora gongar bygger vi broar mellan musik och 

dans, mellan dig och mig, mellan likheter och olikheter. Christian skapar ljus som får rummen att glöda 

medan Åsa och David dansar tillsammans med varandra och med publiken. Jon skapar ljud och rörelse 

som rör sig likt vågor i ett mjukt och vågformat rum och med ett sidentak omfamnar vi platsen, 

rörelsen o varandra. 

 

Föreställningsformen bygger på parallella skeenden i scenrummet där publiken bjuds in och det ges 

möjlighet till eget utforskande. Tillsammans upplever vi, men också var och en, i sitt eget tempo.  

Vi får se, höra och känna oss fram. 

 

INGRID OLTERMAN DANS 
PRODUCENT Amanda Norlander   TEL 070 499 22 84 
KOREOGRAF Ingrid Olterman  TEL 070 946 94 78 
EPOST info@ingridolterman.se  HEMSIDA www.ingridolterman.se 
 


