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ICHOS- mästerlig dans & slagverk 
NÄR & VAR: 21 mars kl 19.00 på Sagateatern 
AV & MED: Virpi Phakinen 
Ichos är ett solo och en duett och scenen delas med med dansare 
Pontus Sundset och den världsberömda slagverkaren Mika Takehara, 
känd för sin fantastiska musikalitet och danslika framträdanden. 
Virpis konstnärskap präglas av forntida asiatisk estetik förenad med 
samtida dans. Tillsammans skapar de ett samspel som vibrerar av 
toner, rörelser och rytmer vilka bildar ett konstverk som inrymmer en 
hel värld. En dansföreställning som är både säregen och mystisk. 

Med ICHOS kommer slagverk och dans öppna portarna till en ny 
klangfull värld som lyfter tankens akustik. Två virtuoser ger en  
meditativ afton, som kan bära långt, sända ut och andas över 
vardagens brus.

SWEAT BABY SWEAT
NÄR & VAR: 12 april kl 19.00 på Sagateatern 
KOREOGRAFI: Jan Martens 
En svettig fysisk relationsföreställning. Det är den belgiske koreo-
grafen Jan Martens kärleksduett som är ett akrobatiskt nummer i 
långsamt tempo. Duetten är som en ritual mellan en man och en 
kvinna. Den klassiska och klichéartade relationen. En man och en 
kvinna iscensätter denna kärlekshistoria med atletisk dans.  
Muskler rister och skakar när de klamrar sig fast vid varandra. Det 
är minimalism med maximal ansträngning. De två omfamnar, 
lyfter, håller varandra i de mest krävande positioner. 

Koreograf Jan Martens är från Antwerpen, Belgien och gör en 
Sverigeturné under våren 2018.

BLACK FOREST - med Norrdans
NÄR & VAR: 29 november kl 19.00 på Dansens Hus 
KOREOGRAFI: Norrdans
Danskonst och magi - en dansföreställning om frihet & hemlängtan, 
om att vara tillsammans och att vara ensam, om att springa mot 
något eller springa ifrån. Publiken får ta plats direkt intill dansarna 
på scenen vilket skapar en häftig dansupplevelse.
BLACK FOREST är skogen som en måste ta sig igenom för att komma 
till sitt mål. Vem väljer att stanna kvar, vem väljer att gå vidare.
En resa om frihet och om att våga gå sin egen väg. BLACK FOREST 
undersöker motsatta krafter och vad som händer med energin 
som samlas när en inte riktigt passar in. Det handlar om frihet och 
hemlängtan, om att vara tillsammans och att vara ensam, om att 
springa mot något eller springa ifrån.

SLICK - makt & queer i en soloföreställning
NÄR & VAR: 11 oktober kl 19.00 på Sagateatern 
AV & MED: Sofia Södergård
Slick är en crossoverföreställning mellan kabaré och performance. 
Koreografen och skådespelaren Sofia Södergård lämnar scenen 
till sitt dragking alter ego Qarl Qunt. Slick blir hennes första soloföre-
ställning där hon valt att arbeta med flera av sina hjärtefrågor och 
förebilder. Genom stilarna Vouging, Waacking och nutida dans 
utforskar hon frågor kring makt och sexualitet. Hur ger kläder,  
rörelse och attityd makt? Vem bestämmer kön? 

Sofia Södergård – frilansande dansare, koreograf och skådespelare. 
Utbildad i New York, Balettakademien i Stockholm och Stockholms 
Dramatiska Högskola. Hon är en av grundarna till danskompaniet 
P*fect och en av få drag kings inom ballroom/kiki kulturen i Sverige.
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Biljetter: Köp på tickster.se eller Skådebanan 013-12 88 73  
                    samt i biljettkassan innan föreställningen
      Info: linkoping.se/dans
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