Pressmeddelande

Made in Vara [Dorte Olesen] – dans av och med unga
Pustervik Stora scenen
Torsdag 24 februari kl 13.30 och 19.00
Fredag 25 februari kl 13.30
Längd: 60 min

Made in Vara och koreografen Dorte Olesen tar ungdomarnas eget skapande på allvar och
får dem och dansarna att mötas som jämlikar kring livets stora känslor.
På scenen 11 ungdomar från Vara och proffsdansarna Pablo Fernandez, Alexandra Göransson,
Emelie Garmén och Sara Ekman från Dansstationen, Malmö

Föregångaren Made in Sweden – de stora känslornas föreställning var en varm och innerlig
uppsättning som skapades för Dansstationens Turnékompani i Malmö. Sju niondeklassare
medverkade i en dansföreställning med fyra proffsdansare. Nu är det samma koncept, fast med
elva gymnasister från Lagmansgymnasiet i Vara.
Var hamnar man om man tar ungdomars eget skapande på allvar? Vad uppstår i mötet mellan
några ungdomar och en grupp professionella dansare? Tillsammans skapar de dans och musik,
avskalat och uppriktigt. Deras enskilda erfarenheter bildar ett gemensamt språk som belyser
olika livsvillkor. Hur ser ungas vardag ut? Vad innebär det att synas och bli sedd? Ungdomarna
har inte blivit regisserade - "stå där, gå dit" - de har själva bidragit. Med vad? Med sig själva.
Den danskfödda koreografen Dorte Olesens skapande skulle kunna sammanfattas i ett
ord – normbrytande. Olesen vill att publiken ska tänka till, oavsett om det sker av irritation,
lättnad eller förtjusning.
Dorte Olesen är en ständigt återkommande koreograf på Pustervik, nu senast med Orena Tankar
hösten 2010. Innan dess har Dorte skapat bland annat det uppmärksammade sceniska verket
Pudel och föreställningen Ful flicka (2006) som turnerade med Dansnät Sverige. Made in
Sweden är en känslostark och innerlig föreställning som präglas av en otidsenligt varm godhet.
Med smittande dans- och sångnummer har Dorte Olesen lyckats fånga något äkta och uppriktigt
hos personerna på scen, en gemenskap som når ända ut till publiken.
Inför arbetet med Made in Sweden– de stora känslornas föreställning 2009 (föregångaren till
Made in Vara) hälsade hon en grupp fjortonåringar välkomna med orden ’Varsågod, vrid på
kranen till er själva!’. Uttalandet visar Olesens starka intresse för andra människors erfarenheter
och kreativa kraft.
Genom att låta människor i olika åldrar och med olika erfarenheter mötas skapar Olesen ett
kreativt kaos. Ett kaos som hon filtrerar genom sina egna upplevelser, lärdomar och
galenskaper. Det är denna krävande process som resulterar i att inget av de mångskiftande och
utmanande verken är det andra likt.

I gruppen med både professionella dansare och högstadieungdomar kom hon och de
medverkande åt de riktigt stora känslorna och en påtaglig närhet till varandra och till åskådarna.
Samma process står som grund för vårens Made in Vara, denna gång med gymnasieelever.
Lämplig från 13 år.
I samarbete med Vara Konserthus och Dansstationen i Malmö.
Med stöd av Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen.
Mer om Dorte Olesen:
www.dorteolesen.se
Mer om föreställningen:
www.dorteolesen.se/index_.php?pid=28&m=Made%20in%20Sweden
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