Dans clown uppträdande och workshop för barn och unga.
Nika och Sisi López är två “dansclowner” som är migranter från Argentina och Japan. De har olika personligheter, språk
och kulturell bakgrund. De berättar om sina resor och delar sina livserfarenheter med publiken.
De leker med sina känslor och använder dem för att skapa en originell “känslodans” och de gör även en koreografi i modern dans,
inspirerad av två folkloriska danser från sina hemländer.

Efter uppträdande görs en workshop. Precis som Nika och Sisi López gjorde i uppträdande, kommer deltagarna att röra
sina kroppar både individuellt och tillsammans. De får göra grupplekar som skapar gemensamma rytmer som om de vore delar i
samma maskin. De experimenterar med hastighet och rum genom att göra stora och små rörelser med armar och ben. Med dessa
övningar lär de sig att lyssna på varandra och får en djupare uppfattning om sin motorik.
De testar också en kompositionsmetod som används inom modern dans för att skapa sin egna danssekvens och på så vis hitta en
personlig dans som i detta fall inspireras i deras känslor, precis som Nika och Sisi gör.

Spel och publikyta: En lokal, gärna gymnastiksal, med minimimått 3x4 m för uppträdandet och 5x8 m till workshops.
Speltid uppträdande: ca 20 minuter.
Längd workshops: ca 40 minuter per gång, helst mer än en gång med samma grupp för att nå målet att barnen
lär sig framställa ett konstnärligt arbete genom olika övningar och förhållningssätt.
Publikantal uppträdande: max ca 80 st.
Antal deltagare till workshops: ca 30 barn.
Ålder: från 7 till 17, uppdelat i grupper (7-8; 9-11; 12-14; 15-17).
Medarbetare: 2 dansclowner/danspedagoger
Teknik: Högtalare.
Pris uppträdande: (i Skåne): 6 000 kr per föreställning. 2 föreställningar per 10 000 kr. Mer än 3 föreställningar 4
500 kr styck.
Pris workshops: (i Skåne): 6 500 kr per workshop inkl moms. 2 workshops per 12 000kr inkl moms. Mer än 3
workshops 5 500 kr styck inkl moms.
Länk: Trailer https://www.youtube.com/watch?v=8JfYZ6Qtg7I
Kontakt: Nidia Martínez Barbieri: nidianfo@yahoo.com; Rumiko Otsuka: rumikoostuka@yahoo.com
htt://nidiamartinezbarbieri.blogspot / www.rumikootsuka.com

