’0’MÄRKT
”Att bara beröra någon kan, som varje helare vet, ha en rent magisk kraft. Som i 0´märkt”.
DN, 110223
Utgångspunkten för föreställningen '0'MÄRKT är Lena Einhorns bok ”Ninas resa”. Hon skildrar
sina judiska släktingars tid under andra världskriget och ett historiskt skede där utpekade
grupper berövas sin identitet och sin självklara "rätt till liv".
Föreställningen '0'MÄRKT skildrar människan i ett 'nollmärkt' tillstånd. Den en gång verkliga och
självklara människan har suddats ut och ersatts av en främmande fantasifigur. Det är främlingen
i människan som dansar. Oavsett om den är skapad av inre eller yttre krafter krymper den
livsutrymmet och förmågan att spegla sig i andra. Den tunna hinnan som skiljer angelägenhet
från likgiltighet gör sig synlig.
'0'märkt erbjuds i kombination med publiksamtal och bildworkshop. Dansarna ger en inledning
före föreställningen och kan också läsa utdrag från Einhorns text. Bildworkshopen ger deltagarna
möjlighet att bearbeta sina intryck och känslor av en föreställning som kan vara svår att beskriva
med ord. Workshopen är lämplig från gymnasiet och uppåt och tar ca en timme.
‘0‘MÄRKT hade premiär på Norrtälje Konsthall i februari 2011 och två föreställningar gavs även på Teater Pero i
Stockholm för vuxenpublik. Under våren 2011 visades '0'MÄRKT för ca hundra gymnasie- och högstadieelever i
Norrtälje Kommun med efterföljande workshops och diskussioner kring föreställningens tematik. Föreställningen
mottogs med strålande recensioner.
Produktionen fick stöd av Kulturförvaltningen SLL, Kultur&Fritid/ Norrtälje Kommun, Danskonsulenterna i Stockholm.
I april 2013 har verket nypremiär i bearbetad version.
KOREOGRAFI: MARIPOSA
PÅ SCEN: Helena Lambert &
Maria Rimshult
MUSIK: Mats Karlsson
MEDVERKANDE: 2 dansare, 1
tekniker
SPELTID: 50 min
TURNÈ: Höst 2013

MÅLGRUPP: Gymnasieungdom,
vuxenpublik
MAXPUBLIK: 200 pers ( vid
workshop max en klass i taget)
PRIS: 12 000,00 kr. Exklusive
moms 0% Rabatt om max 35%
vid bokning av flera
sammanhängande förest. Exkl.
traktamente och logi.

Föreställningen är subventionerad
i Stockholms län med 50%.
SPELYTA: min 6 x 6 meter , 3 m
takhöjd
LOKALKRAV: Sviktande golv, ej
betong. Minst 20 grader i lokalen
som ska vara mörklagd vid
ankomst. Arrangören ansvarar för
att ljud- och ljusutrustning finns på
plats och är riggad vid ankomst.

TILLGÅNG TILL LOKAL: 2,5 tim
före/1tim efter
ÖVRIGT: Kompaniets tekniker
diskuterar de tekniska
förutsättningarna med arrangören
i förväg.
KONTAKT: Maria 073-808 94 11
kompanimariposa@gmail.com
www.kompanimariposa.se
PRODUCENT: Caroline von Hove

