
MÅLGRUPP: åk 1-5 samt familj
MAXPUBLIK: 2 skolklasser eller 60 personer då det är en interaktiv föreställning
SPELTID: ca 40 min
SPELYTA: Publiken (max 60 personer) agerar drottning Kristinas hov med dans och rörelser. Spelytan bör motsvara en 
mindre gymnastiksal eller ett större klassrum med stor fri yta. Vi kan också spela i konsthallar, museilokaler eller liknande.
MÖRKLÄGGNING: ja
TAKHÖJD: minst 3,5 meter
TEKNIK: Ensemblen har med eget ljus. 
ELKRAV: 230 v
BYGG/RIVTID: 2 tim / 1 tim. 
PRIS: 12 000 kr på faktura. Andra föreställningen på samma dag 6 000 kr på faktura. Rese- och logikostnad tillkommer. 
WORKSHOP: en enklare form av workshop & samtal ingår alltid i föreställningspriset ca.15-20 min
precis efter föreställningen.
WORKSHOP FÖR SKAPANDE SKOLA: En mer omfattande workshop anpassad för SKAPANDE SKOLA och grundsko-
lans lärandemål inkluderar frågor kring genus, självbestämmande och normer - då och nu samt skapande verkstäder i ba-
rockens estetik. TID: 40 x 40 min (max 60 elever). PRIS: 7 500 kr på faktura samma dag som föreställningen. 
Workshop nr 2 25% av ordinarie pris. Workshopen kräver tre olika lokaler då eleverna delar upp sig i olika grupper och 
jobbar med en artist i taget. 

Manus: Camilla Kandare & Helena Lambert 
Regi: Helena Lambert
Medverkande: Camilla Kandare - barockdans, 
Helena Lambert - nutida dans, publikinteraktion, 
Catalina Langborn - violinist

I denna föreställning löses gränsen mellan scen och 
salong upp. Publiken gör en tidsresa tillbaka till 1600-
talet och blir del av drottning Kristinas hov. Precis som 
hovbaletten uppfördes i sin ursprungliga historiska 
kontext växlar alla närvarande mellan att vara aktörer 
och åskådare.

Samtidigt som publiken är med och skapar en hovba-
lett lyfts frågor kring identitet, genus, självbestämman-
de och makt. Som ung kvinna och regent hölls en 
mängd bilder upp för Kristina av hur hon skulle uppfö-
ra sig och agera. I föreställningen använder ”vår” 
Kristina hovbaletten som medel för att visa sin egen 
vilja och trotsa det som förväntas av henne.

Genom att uppleva 1600-talets etikettsregler och rö-
relsemönster inbjuds publiken till att reflektera kring 
regler och normer då och nu - hur man förväntas bete 
sig, röra sig och göra i olika situationer och i förhållan-
de till olika människors maktposition. 

DROTTNINGEN DANSAR
hovbalett på Kristinas sätt

             Får en drottning                       
           dansa som hon                                 

     vill?

Välkomna att sugas med in 1600-talets 

färgstarka och spännande värld! 
Stifta bekantskap med en ung, stark per-

sonlighet och med barockens livfulla dans 
och musik!

FÖR INFORMATION & BOKNING
070 510 95 89

catalina.langborn@gmail.com

Foto: Bo Lambert


