
DANS 45                       Twisted Feet/Showtime productions/ VAD (Victoria
Alarik Dans)

FolkTeatern och grupperna Twisted
Feet, Showtime productions och VAD
(Victoria Alarik Dans) presenterar två
dansföreställ-ningar som spelas i
början av november! 

SeDetLIVE – med Twisted Feet/
Se det LIVE! är en hel timmas show
spetsad till max av både dans och teater.
Twisted Feet vill förmedla den glädje som
dans och teater ger. 
De vill få folk att slita sig ifrån TV-
apparaten och istället gå och titta på en
föreställning. Se det LIVE består av flera
akter med en massa dans, 
i stilar som salsa, streetdance, latin, slow-
motion, breakdance till modernt samt en
rejäl dos av teater. 
Varför titta på TV?...När du kan Se det
LIVE!
Spelas tisdag 6/11 kl 19  

I LIVET & "SNYGGT!”  

GÄSTSPEL på Stora Scenen
FolkTeatern: 

Tisdag 6/11 2007 SeDetLIVE - Twisted
Feet  
Speltid ca 1 tim
Biljettpris 100 kr 
Torsdag 8/11 2007 I livet & "Snyggt!"
Speltid ca 1 tim 20 min inkl paus 
Biljettpris 100 kr 



I LIVET - Modern dans av Sofia
Blomquist. 
Med musik av Kent.
Att vara i livet och uppleva dess
vändningar. Verklighet som blandas med
tankar, fantasier och drömmar. Från vitt till
svart på ett ögonblick.
-Känner du som jag? I en värld full med
kommunikationsmöjligheter, är det någon
som lyssnar? Hör du mig? Hör jag dig?
Varför är det så svårt att släppa in någon
bakom sin skyd-dande mur? Hur kan man
döda ett barn som är på väg hem från
skolan? Hur kan kärlek ta slut? Vi ska alla
en gång dö…men just nu är vi I Livet.
Spelas 8/11 kl 19 ihop med "SNYGGT!"

"SNYGGT!” - Modern dans av Victoria
Alarik
”Snyggt!” handlar om fyra tjejer som
precis som du har sin egen historia att
berätta. Det gör de via dansen och
kroppens språk. Om att våga ta steget ut i
livet, lämna sitt rum därhemma och möta
nya utmaningar – ibland skrämmande,
ibland spännande. Våga se den! Våga ta
steget!
Nyskriven musik av
electronicagruppen Midaircondo.
Spelas 8/11 kl 19 ihop med I LIVET.
________________________________________

RECENSIONER:
“Locking, poppin, breakdance – Twisted
feet bemästrar streetdansens alla element

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR:

CINDERELLA – i skuggan av skon
av Twisted Feet/Manuel Cubas
En unik Hiphop-dans-teater med
maxad energi. Dans som pulserar men
ändå berör!
I Cinderella ger de sju unga artisterna en
del av sig själva och sin uppväxt. Det är en
föreställning om utanförskapet men också
om gemenskapen. Uttrycket är på det sätt
som alla ungdomar förstår, med street
dance i högt tempo.

Onsdag 7/11 kl 11 & kl 13  Cinderella 
Speltid 1 tim
Torsdag 8/11 kl 13  I livet & "Snyggt!"
Fredag 9/11 kl 11 & kl 13   I livet &
"Snyggt!"
Speltid ca 1 tim 20 min inkl paus 

Biljettpris 30 kr  (Inom Göteborgs kommun)
Biljettpris 100 kr (Utanför Göteborgs
kommun)

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR BOKAS HOS:
ProProductions Tel 0768-68 88 28
eller
patrick@proproduction.se 

Rest. biljetter till Skol-
/Dagföreställningar 
säljes i entrén 30 min före förest. Pris
80 kr.

 
 

mailto:patrick@proproduction.se


och 
visar att de inte blev svenska mästare för
intet. Koreografierna är påhittiga, utförda
med inlevelse och perfekt tajming.”  SvD

”Cinderella vågar gestalta problemen
utan att ge käcka svar. Berör just därför.
Väcker tankar. Streetdance måste inte
enbart handla om gnistrande dansnummer
på rad utan kan också vara helgjutna,
berättande föreställningar. 
Cinderella funkar... Eller som jag efter
föreställ-ningen överhör en tonårstjej
formulera det till sin kompis. ”De e sånt
här vi borde få se i skolan. Inte sånn där
jävla teater.” DN


