Dansronden

-en dansföreställning
för barn som vårdas
på sjukhus

I Dansronden tar läkarna i hand, men fastnar
och dansar sig loss, de ”jobbar så mycket” att
de somnar och rentav snarkar en snarkofoni.
De utför en stetoskop-dans där de även tar
pulsen på olika kroppsdelar.
De dansande läkarna leker med läkarrollens olika
attribut och dyker upp med sina stetoskop varhelst
det passar.
Föreställningen avslutas med en ”rörelsecheck”,
då en i stunden anpassad dansverkstad tar form.
Dansronden anpassar sig till utrymmet och rullar
mellan sjukhussängar och droppställningar eller
dansar fram i korridorerna på avdelningarna.
Vi arbetar med färger, humor och dans - lite som
clownerna som ofta besöker sjukhus, fast med
dans!
Speltiden varierar mellan 15 och 25 minuter
beroende på plats och publik.
Dansarna är ute på sjukhuset i 2 timmar och
besöker 3-4 besök per tillfälle.

Dansronden Idé & Koreografi Anna Wennerbeck & Bronja Novak Lindblad
Kostym Anna Kraft Grafisk design Per Fång, KOM design
Målgrupp

0-12 år som vårdas på sjukhus & familj,
alla åldrar i entré, finns även för vuxna patienter.

Publik
Speltid
Medverkande

enstaka personer på rum,
eller flera i gemensamma utyrmmen.
15-25 minuter
2 dansare

Spelyta Föreställningen spelas i rum med en eller flera sängplatser, i samlingssalar eller entréhallar etc. För barn som är
isolerade eller infektionskänsliga kan den spelas i slussen.
Ljud
Förberedelsetid

Pris läsåret 18-19
Resa
Traktamente
Logi

faktiska resekostnader tillkommer
220 kr /dygn och person vid övernattning
tillkommer vid behov, hotellstandard

Övrigt
Förslag på upplägg: en kontaktperson på sjukhuset
gör ett förslag på vilka rum/personer som vill få besök, möter
upp dansarna och överlämnar info om dagens tänkta besök.
Dansarna har dialog med personal på besökens avdelningar.
Bokning & info

medtages
1 timmes förberedelse i enskilt rum

12 000 kr för 1 dag á 2 timmar speltid

Mer info

Med stöd av:

Elin Andersson
elin@embladans.se, 0705-61 62 64
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