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Politik och textil
i samtida
dansinstallation
”

Med dans, videoprojektioner, musik och objekt tar
Peter Uhrs och Anna
Asplinds verk Textures med
sig sin publik på en roadmovie från Koster, via Berlin,
till Iran.
I dag är det urpremiär på
Lokstallet i Strömstad.

På gång
Vad: Uhr & Asplinds dansinstalla-

tion Textures
Var: Lokstallet i Strömstad
När: I kväll, tisdag

Textures är den sista delen i en
trilogi av Peter Uhr och Anna
Asplind som startade med verket
By the sea, 2009, på Lokstallet i
Strömstad. Året efter kom Berlin
dancers som bland annat visades
under Göteborgs filmfestival.
– De är alla tre sceniska dikter,
det vill säga att vi gestaltar något
med rörelse som har sitt ursprung i en text, säger Peter Uhr,
konstnär och tonsättare.

Från Iran
Medan den första delen var ett
platsspecifikt verk utifrån Koster
och den andra inspirerats av Berlin förlängs nu verket ytterligare
med Iran som en referenspunkt.
Delvis för att Peter Uhr har bott
ett år i Iran, men också för att en
av de medverkande dansarna
kommer därifrån.
I dansinstallationen Textures
använder man sig också av dikter
från den iranska poeten Tahereh,

Vi har utgått
från vilken roll textilerna har för kroppen på ett underliggande plan.”

Anna Asplind
dansare och koreograf

som var den första muslimska
kvinnan som tog av sig sin slöja
offentligt, vid 1800-talets mitt.
– Cirkelrörelser är ett annat
tema. Detta med tanke på den
iranske filmskaparen Jafar Panahi
som fängslats på grund av filmen
Cirkeln, som han har gjort, säger
Peter Uhr.

Texter och textil
Cirkeltemat kommer bland annat
att synliggöras i videoprojektionerna som delvis fungerar som
en fond för dansarna Anna
Asplind, Parva Pirzadeh och Elin
Nederman. Koreografin är i sin
tur inspirerad av ordet texture i
dess mångbottnade betydelse.
– Texture står både för texter,
men också textilier. Inom dans
talar man också om texture som
olika danskvaliteter i kroppsspråk, så det är väldigt många
olika lager, säger Anna Asplind,
dansare och koreograf.
– Vi har exempelvis använt textilier på olika sätt och tänkt på
hur man täcker kroppen i öst,
med eller mot sin vilja, och hur
man i väst tvärt om exponerar
den frivilligt eller ofrivilligt.
– Vi har utgått från vilken roll
textilerna har för kroppen på ett
underliggande plan. Sedan har vi

också textilier på scen och utforskar vad de gör med kroppen och
rörelserna.

Över genregränserna

I Textures står Anna Asplind
framförallt för koreografin och
Peter Uhr för filmerna och musiken, med man har även valt att
samarbeta över genregränserna.
– Man ser saker på olika sätt
utifrån sin konstart. Jag är inte
musiker och hör därför, och tänker på, musik på ett annat sätt.
Det har varit jättespännande att
samarbeta att vara med i hela
processen. Det ger verket en annan bredd och ett större djup,
säger Anna Asplind.
Musiken består dels av flera
inspelade ljud, bland annat från
Berlins filharmoniker, textilmaskiner, inlästa dikter och böneutrop. Men sker också live genom
att publiken inbjuds att läsa in
haikudikter.

Lasse Nilsen är en frisk fläkt i Komiker-Sverige. Hans ömsom timida, ömsom abFoto: Hans Larson
surda, framtoning rev ner många applåder på Malmön.

Liten publik
– stora skratt

Maria Rademark
0522 - 99226
maria.rademark@bohuslaningen.se

De här står bakom
Peter Uhr
– scenografi, text, musik
Anna Asplind
– dans, koreografi, liveelektronik
Elin Nederman
– dans, recitation orgel
Parva Pirzadeh
– dans, liveelektronik
Dany Scheffler
– video och ljus
Modjgan Hashemian
– utveckling

Vid god vigör. Christer Sjögren visade inga tecken på ålderskrämpor, trots 43
år i branschen, när han intog Charlottenlundsparken i Grebbestad. Här tillsammans

med saxofonisten Gunnar Svensson från Erik Lihms orkester.

Ruskigt

stabil Sjögren

Med en röst tryggare än en
moders öppna famn lyfte
Christer Sjögren Charlottenlundsparken i Grebbestad och
blev nostalgisk med Vikingarnas låtar. En kavalkad av hits,
Elvis-klassiker och nyheter
från den senaste albumskapelsen, Kramgoa låtar 2011.

OVarför har ni kommit hit ikväll?
Avslutningsnumren
Leende guldbruna
ögon och Hallå fyller
på kvällens nästan
onyttigt stora portion
av klassiker.

Christer Sjögren behöver inte
lång tid på sig innan han har omfamnat hela Charlottenlundsparken.
Redan vid inledande Kan man
älska nån på avstånd är han i
hamn. Därefter går kvällen vidare, via Elvis-klassiker som All
Shook up till alla stora Vikingarna-hits.
Sjögren är rakt igenom hjärtlig
och blir inte sällan nostalgisk med
historier från åren som har gått
– bland annat berättar han hur han
för 40 år sedan stod på precis
samma scen, men då som betydligt mindre känd artist.

I dansinstallationen Textures förenas dans med videoprojektioner, musik och
objekt till en dynamisk helhet.

Foto: Linda Karlsson
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Turnén ingen självklarhet
Idén till turnén föddes i och med

Christer Sjögrens nya skiva, Kramgoa låtar 2011. Men att den skulle
slå så bra, eller ens bli av, var inte
någon självklarhet från början.
– Vi frågade Christer om han
ville göra en dansbandsskiva i
Vikingarna-stil och då tvekade
han och sa att han behövde ha bra
låtar, berättar Bert Karlsson, en av
initiativtagarna till Kramgoa låtar
2011.
Men skickliga låtskrivare är
inget problem i Bert Karlssons
värld, och resultatet lät inte vänta
på sig. Skivan låg tvåa på albumlistan förra veckan.
– Det är en grymt bra dansbandsskiva. Det finns ingen som
Christer, han är i princip ensam i
Sverige om den rösten han har.

Alla klassiker
Även om både Glennartz och 60’s
Forever också har roat under kvällen är – naturligtvis – Christer
Sjögren den stora begivenheten.
Och även om kvällen inte i första
hand är tänkt för dans har Grebbestadspubliken påtagligt svårt
att sitta stilla i bänkraderna och
brassestolarna.
Till mitt eget Blue Hawaii får

sannolikt den mest kräsne åskådaren att dra i alla fall en smula på
mungiporna, och avslutningsnumren Leende guldbruna ögon
och Hallå fyller på kvällens nästan
onyttigt stora portion av klassiker.
Bortsett från ett tillfälle där han
glömmer bort texten är Christer
Sjögren ruskigt stabil i sitt framförande och hans djupa bas är
stadig nog att hålla upp en hel
stad.
Utan att dra för stora växlar kan
man konstatera att mycket få verkade besvikna.
Hans Larson
0522-99171
noje@bohuslaningen.se

Lotta och Anita Frisk, Hunnebostrand.
– Vi är här för Christer. Han har ju hållit på länge och alltid varit bra.

Ann-Sofie Hedström, Tulla och
Kjell Christensson, Grebbestad.
– Vi är här för att lyssna på Christer.
Men 60’s Forever var en väldigt positiv överraskning.

Hilda Palm, Stina Arvidsson och
Oscar Bock, Grebbestad.
– Vi kommer mest hit för att det
händer något här i Grebbestad.

Det var inte ens halvfullt i
Malmöns Folkets hus när
Norra Brunn kom på besök.
Trots det gillade de tre tillresta komikerna läget och
bjöd på ett proffsigt framförande.

utmärkte sig med sitt excentriska
kroppsspråk och sina sanslösa
slow motion-rörelser. Han dristade sig även att dra upp publiken
på scenen för att medverka i showen, vilket naturligtvis gav föreställningen extra nerv.

Det var en god blandning på de
tre komiker som kom till Folkets
hus på Malmön. Jörgen Sjöberg,
Lasse Nilsen och Thomas Oredsson visade upp helt olika färdigheter och det var den sistnämnda,
rutinerade Oredsson, som rönte
störst uppskattning.
Veterankomikern lockade fram
hög igenkänningsfaktor när han
skämtade om sina barnbarn,
svenskars mesighet och åldrandets ibland tunga ok.
Oredsson var både kaxig och
ödmjuk i sin framtoning och det
märktes att 64-åringen har varit
med förr.

Att Folkets hus på Malmön valde
att satsa på just Norra Brunns
turné är ingen slump. Styrelsemedlemmarna i föreningen var
tidigare i år på besök i Nynäshamn
för att välja bland ett antal föreställningar. Tillsammans med
ABF och Malmöns pensionat satsar de stort i sommar.
– Den 27 juli är det dags för
barnföreställningen Hur långt når
Alfons? Där har vi satsat högt,
säger Eva-Britt Hansson, ordförande i Folkets hus-föreningen på
Malmön.
Även Norra Brunn-turnén är
hyfsat exklusiv, och även om EvaBritt Hansson hade hoppats att
antalet betalande skulle ha varit
fler anser hon att kvällen var lyckad.
– Vi tyckte att Norra Brunn var
toppen. Givetvis hade vi hoppats
att det skulle vara lite fler här i dag,
men de som kom verkade i alla fall
väldigt nöjda.

Lustigt kroppsspråk
Jörgen Sjöberg, som agerade något av en konferencier, hade en
annan framtoning. Hispig, självironisk – och väldigt skånsk. Skämten behandlade bland annat det
faktum att han nu har lyckats
stanna i ett förhållande under två
års tid och hur det är att växa upp
i ett litet samhälle.
Lasse Nilsen var dock den mest
udda av de tre. Stockholmaren

”

Vi tyckte att Norra
Brunn var toppen. Givetvis hade vi hoppats att
det skulle vara lite fler
här i dag, men de som
kom verkade i alla fall
väldigt nöjda”
Eva-Britt Hansson
Folkets Hus-föreningen Malmön

En storsatsning

Hans Larson
0522-99171
noje@bohuslaningen.se

ONorra Brunn
Norra Brunn är egentligen en
restaurang som blev rikskänd när
humorprogrammet Släng Dig i
Brunnen spelades in där.
Under sommar och höst uppträder
ett antal komiker under restaurangens namn på Folkets hus runt
om i Sverige. Laguppställningen
skiftar – namnet består. I Grebbestad dök Jörge Sjöberg, Lasse
Nilsen och Thomas Oredsson upp.

