Performance i gränslandet
Hur kan dans, teater och konst mötas i
gemensam performance?

Datum: 21 - 22 oktober
Plats: Institutet, Risudden 134, Övertorneå (ca 2 h från Luleå)

PROGRAM 21/10
13.00 – 14.00 Välkomna!
Välkomstfika och presentation av deltagarna och
dagarna.

14.00 – 14.45 Markus Öhrn, konstnärlig ledare,
presenterar Institutet
Institutet är en svensk teatergrupp som startades
2008 i Malmö och sedan 2018 har flyttat sin
verksamhet till Vitsaniemi i Tornedalen efter att den
nya konstnärliga ledaren Markus Öhrn har tagit
över verksamheten efter att grundaren av
gruppen Anders Carlsson har tillträtt som professor i
skådespeleri på TEAK i Helsingfors. Markus Öhrn
växte upp i Råneå och Niskanpää i Tornedalen.
Han utbildade sig till konstnär på Konstfack i
Stockholm med examen 2008. Han har arbetat
med teater med bas i Berlin under en tioårsperiod,
huvudsakligen med teaterproduktioner i olika

Europeiska länder.

14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 17.00 Workshop med Markus Öhrn
17.00 – 17.30 Guidad tur på Art Hotel
Gunhild Stensmyr har byggt upp Art Hotel och
jobbar även med förverkligandet av Konsthall
Tornedalen, vi får en guidad visning.
Adress: Risudden 150

18.00 Gemensam matlagning, bastubadning
för den som vill, samkväm och kvällsmys.

PROGRAM 22/10
9.00 – 9.45 Föreläsning om projektet
City Horses med Helena Byström, konstnär
Du ser dem överallt; statyerna med kungar och
stridskämpar till häst. Stoiska. Praktfulla. Tyst
stirrandes ut över världen. Men var finns kvinnorna?
Detta var utgångspunkten för koreografen Anna
Källblad och konstnären Helena Byströms arbete
City Horses.
Här möter dans de offentliga skulpturerna du
dagligen går förbi ute i parker och på torg. Det blir
en stadskoreografi i ständig rörelse – om makt,
existens och kvinnokroppen i det offentliga
rummet. En hyllning, och samtidigt ett slags
monument, över hästtjejernas styrka och mod, helt
i paritet med ryttarna på häststatyerna runt om i
Europa.

9.45 – 12.00 Workshop City Horses med Anna
Källblad, koreograf
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Forts. Workshop City Horses
14.15 – 15.00 Avslutning
15.00 Hemresa

Arrangörer:
Resurscentrum för konst
Danskonsulent Norrbotten
Institutet

INFO:
BOENDE: Harjugården – Delade rum på Bed & Breakfast
KOSTNAD: Gratis – med bindande anmälan!
TRANSPORT: Vi ordnar samåkning från Luleå
ANMÄLAN: WWW.RESURSCENTRUMFORKONST.SE SENAST 30/9! (Meddela även
eventuell specialkost)
OBS: Bindande anmälan!
Uteblivet deltagande debiteras på omkostnader upp till 1000 kr,
avboka senast 2 dagar innan träffen. Begränsat antal platser, först till kvarn!
Begränsat antal platser, först till kvarn!

Välkomna!

