
ETT PULSERANDE DANS- OCH MUSIKVERK
En av vår tids främsta konstnärer, Louise Bourgeois visade 2010 bildsviten Mother and Child på Nordiska  
Akvarellmuseet. Utifrån dessa målningar skapade dansaren Anna Wennerbeck och musikern Anders Hagberg  
dans- och musikverket RÖD, som ett svar och en reaktion på utställningen.

Uttrycksfullt och egensinnigt låter Anna och Anders målningarnas blödande röda penseldrag lägga grunden för  
ett koreografiskt och musikaliskt landskap med djupt mänskliga teman såsom familj, kropp, relationer, sexualitet,  
liv och död. Den unika kontrabasflöjten med sin djupa förtrollande klang är central i RÖD. Tillsammans med sax,  
flöjt och slagverk möter den de suggestiva, böljande rörelser som ömsom talar, skriker och tiger tyst i en organisk  
och drömmande föreställning.

En omarbetad och utvecklad RÖD hade nypremiär på 3:e våningen i Göteborg den 7/10 2015.

Målgrupp Vuxen / Ungdom

Max publik beroende på lokal och antalet sittplatser

Speltid 45 min

Medverkande 3 personer

Spelyta d: 8m b: 8m

Takhöjd min 3 m 

Golv sviktande, ej betong

El 3 fas 16 A

Ljus/Ljud medtages /kan medtagas

Mörkläggning ja, lokalen bör kunna mörkläggas helt 

Bygg/rivtid 3 tim / 1 tim

Bärhjälp ja, tack! Gärna 2 personer 

Pris 2016 16.000:- /fst

Resa faktiska resekostnader tillkommer

Traktamente 220 kr /dygn och person

Logi tillkommer vid behov, ett dubbel och ett enkelrum

Bokning Anna H Wennerbeck 
anna@embladans.se, 0709-262278

Mer info        www.embladans.se / www.andershagberg.se

RÖD Dans Anna H Wennerbeck  Musik Anders Hagberg: kontrabasflöjt, C-flöjt, sopransaxofon, slagverk och effekter  
Konstnärlig rådgivning Fia Adler Sandblad  Kostym Anna Kraft  Ljuskonsult Christoffer Fogelberg   
Ljud- och ljusteknik Åke Linton  Foto Anna Berglund  Grafisk form Per Fång, KOM design

I samarbete med:  Med stöd av:

”Ur kroppen springer stolthet, förundran, 
skörhet och explosivitet...” 
                                Lis Hellström Svenningson, GP 

”...det är sensuellt, mångfacetterat och 
mycket vackert...” Britt Nordberg, Bohusläningen 

Hagberg  
Music



Anders Hagberg 
Har turnerat över hela världen med  
grupper som Mynta, Yggdrasil och  
egna band, samt med musiker som  
Marilyn Mazur, John Tchicai m.fl.  
Hans internationella samarbeten  
inkluderar artister från Indien, Japan,  
Brasilien, Västafrika, USA. 

Anders har skrivit musik till filmer  
och dansföreställningar och gjort  
många album i eget namn som fått  
grammis-nomineringar och priser.  
Den senaste, Melodic Melange är ett  
samarbete med musiker från Mellan- 
östern. Arbetar som universitetslektor  
i improvisation på Högskolan för  
Scen & Musik i Göteborg. 

www.andershagberg.se

Anna H Wennerbeck
Anna är dansare, koreograf och  
danspedagog. Utbildad vid Dans- 
högskolan i Stockholm och Larssons  
teaterakademi i Göteborg. 

Hon har studerat dans- och kontakt- 
improvisation i Europa samt Balinesisk  
dans på danshögskola i Indonesien. 

Anna var med och startade EMBLA  
dans & teater 1989. Har sedan 1993  
varit konstnärlig ledare för EMBLA. 

Hon har koreograferat och dansat  
i dansföreställningar för barn och  
vuxna. EMBLA har turnerat i hela  
Sverige, Norge och i Europa. 

www.embladans.se

Hagberg Music

Louise Joséphine Bourgeois
1911-2010 Franskfödd amerikansk skulptör, målare och tecknare. Fick sitt stora genombrott 
på Museum of Modern Art i New York 1982. Hennes mest omtalade konstverk, jättespindeln 
Maman från 1999 finns utanför Moderna museet, Skeppsholmen, Stockholm.


