
Hej! Movement in exile på ZebraDans i höst igen!
Det gick så himla bra förra året så nu fortsätter vi samarbetet under två veckor i 
november. Förra höstens samarbete har lett till flera färdiga föreställningar och 
arbetstillfällen. Flera frön såddes och vi hoppas att det kommer att födas nya idéer 
även denna höst.

Därför frågar vi er igen – är du/ni intresserade av att visa något? 
Eller du kanske känner till någon eller några som skulle kunna vara intresserade.
Den 17 och 18 november vill vi visa idéer,glimtar, skisser av dans för barn från 4 till 11 
år. Vi tänker att du/ni visar något i ca 10-15 minuter på Zebradans.
Den 25 november bjuder vi in arrangörer, kulturombud, koreografer, dansare och 
andra intresserade – då finns det också möjlighet att visa sitt arbete. Förra året blev 
denna dag jättelyckad och vi hoppas på en lika bra dag i år.

Vi riktar oss till koreografer och dansare men också till föreningar och enskilda 
personer, som vill forma och arbeta fram något som kan visas under dom aktuella 
dagarna. Vi tänker att dansen som ska visas har rötter i andra traditioner än den 
västerländska. Vi vill lyfta fram icke västerländsk dans i dansföreställningar för barn 
och unga. ZebraDans vill kunna erbjuda barnen produktioner med nya uttryck – en 
mångfald som innehåller dans från världens alla hörn.

ZebraDans kan erbjuda fri reptid på vår scen under vissa veckor och dagar i juli, 
augusti, september, oktober och november. Önskemål kring teknik (enligt överens- 
kommelse i samband med det man vill visa. Tid med tekniker kommer att finnas. 

Läs mera om Movement in exile och Farhang förening. Dess bakgrund och syfte. Du 
kan också läsa om förra årets festival och om vad som hände på ZebraDans. 
www.movevmentinexile.com

Kontakta oss på ZebraDans så snart som möjligt (sommaren är redan här). Mejla till 
ZebraDans info@zebradans.nu eller ring 08/702 92 01 prata med Lisa Spets eller 
Lotta Brunberg. Du kan också kontakta Movement in exile och prata med Ulrika 
Larsen, 070/485 30 08 eller ulrika@farhang.nu  

Ha en skön sommar!! 
Och välkomna med förslag!
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