


            PRISLISTA

 

Vidga vyerna är en serie
tvärkonstnärliga samtal, seminarier

och workshops för fördjupning inom
danskonstens olika arbetssätt och

metoder. 
Möjligheterna är många- samarbeta med

en annan aktör eller passa på att boka
något från utbudet som går i linje med er

verksamhet! 
 

Nedan finner du utbudet och beskrivning av
medverkande konstnärer för HT21, VT22 & HT 22 .

 
För bokning och mer info kontakta Nina Rajabi 

 på nina.rajabi@danscentrumvast.se 
eller besök www.danscentrumvast.se 

VAD ÄR VIDGA VYERNA?
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A L T E R N A T I V  1 .  
SUBVENTIONERAT  PRIS FÖR BOKNING
AV EN PROGRAMPUNKT (ORDINARIE
PRIS 6000KR)

A L T E R N A T I V  2 .

SUBVENTIONERAT PRIS FÖR BOKNING

AV TRE PROGRAMPUNKTER (ORDINARIE

PRIS 18000KR)
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BEGRÄNSAT ANTAL SUBVENTIONERADE
PROGRAMPUNKTER-  FÖRST TILL KVARN SOM

GÄLLER 



DEN VISUELLA KONSTEN- Dans, film och
bildkonst i ett konstnärligt möte 
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Brian
Madika

Mona
Namér

Ett konstnärligt samtal om att
arbeta med dans, koreografi och
visuella konstarter: Varför väljer

koreografer att arbeta med film och
bildkonst? Vad händer när vi

förlänger scenrummet?
Möt Brian Madika och Mona Namér

i ett samtal.



From Tap to Rap- and All That
Jazz

 DANSEN GENOM LINSENS  NARRATIV

 

 Föreläsning och dans live  
Den afroamerikanska

danskonsten har haft och har ett
enormt inflytande över den

samtida dansen. Ta del av vår
gemensamma historia här och

nu! 

Ett samtal mellan två
filmregissörer:

Vad är dans på film? Vad
händer med ett dansverk när
det fångas av filmkameran?

Vilka val gör en som
filmregissör? 

 
 
 
 
 
 

Cecilia
Malmström

Olsson

Gustav
Borehed

Mike 
Gamble

Faramarz
 Gosheh

Gorki 
Glaser-Müller
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KOREOGRAFI, KAMPSPORT OCH
AKADEMISK RIDKONST

FRÅN AX TILL LIMPA – ATT SAMARBETA GENOM EN
KONSTNÄRLIG PROCESS

 

Möt koreografen, Kung Fu
mästaren och ryttaren Lovisa

Baldal: ett samtal och
performance om dans,

kampsport och akademisk
ridkonst. Hur samspelar de i

konsten?  

Ett samtal mellan
koreografen Camilla Ekelöf

och inbjuden gäst:
hur ser processen ut i direkta
samarbeten med tonsättare,
kostymör, scenograf från dag
ett till  slutliga produktionen.

 
 
 
 
 
 
 

Lovisa 
Baldal

Camilla 
Ekelöf
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FRÖKEN JULIE
En klassiker i samtiden

Ett samtal mellan koreograf och
dansare om: arbetsprocessen från

idé till färdigt verk.
Hur förhåller man sig till ett verk

som är fylld med historia och ändå
sätta sin prägel och förnya det?
Jeanette Langert möter Monika

Milocco. 
 
 
 
 
  

Möt allkonstnären Peter
Svenzon i ett samtal om:

helhet och delar, om inneha
många roller,

musikalisk dramaturgi, och om att
förflytta sig mellan dessa olika

roller/positioner.

KOREOGRAFEN SPELAR ROLL(-ER)

Peter
Svenzon 

Jeanette 
Langert

Monika 
Milocco
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12 00 1 00 AM

KOREOGRAFI I MÖTE MED STADENS ARKITEKTUR
OCH DET OFFENTLIGA RUMMET

 Ett samtal och workshop:  
 Hur möter koreografen stadens

arkitektur och stadens rörelser och
puls? Hur skapar koreografen ett

sceniskt rum i i relation till
omgivningen? Hur skapar

koreografen ett möte med en
publik?

Möt koreograferna Benedikte
Esperi & Gun Lund

 
 
 
 
 

 

ATT SKAPA COMMUNITYBASERAD KONST

Ett tvådelat seminarium med
filmvisning, samtal och

fördjupade diskussioner: 
 varför community, vad händer när vi

skapar konst i kollektiv? Hur
samspelar musik, dans och

community?
Möt grundarna till projektet

Humanography, Jonny Berg och
Sebastian Ruiz Bartilson & musikern

Felipe Botero
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Sebastian
Ruiz Bartilson  

Benedikte
 Esperi

Gun 
Lund 

Jonny
 Berg



Brian 
Madika 

Brian Madika är dansare, koreograf
och performer och har sin bas i Västra
Götaland. Brian är en vida berömd
dansare inom den urbana scenen och
har dansat på många scener världen
över. Han har varit aktiv i allt från
kommersiella produktioner och
internationella tävlingar till konstnärliga
produktioner som Icelo, ett verk skapat
parallellt för scen och film.

Mona Namér är dansare, koreograf
& visuell konstnär från Göteborg och
medlem i Twisted Feet Dance
Company. Bildkonstnär med utbildning
på Broadway Dance Center i New
York har hon senare bott och jobbat i
Paris, London och Johannesburg.
Bland Monas meriter finns
samarbeten med Little Dragon,
Branko och Aurelia Dey.
Hon har koreograferat och dansat på
AFROPUNK Brooklyn, Kampnagel
Live Art Festival Hamburg, Festival
Kalypso Paris och Way Out West.

Mona
Namér



Cecilia 
Malmström Olsson

Cecilia Malmström Olsson är fil.dr. i
litteratur/dansvetenskap och har varit
verksam inom dansområdet under de
senaste 35 åren. Hon har arbetat som
forskare, lärare, föreläsare och skribent i
Skandinavien, Europa och USA. Under
många år var hon danskritiker på Dagens
Nyheter. 
Som forskare berör hon dans, estetik och
politik ur olika perspektiv med särskilt fokus
på genus och normkritik. Idag arbetar hon
som verksamhetsutvecklingschefpå
Danscentrum Väst.

Mike Gamble koreograf, performing
artist, pedagog, föreläsare och
ordförande i Danscenrum Väst. 
 Som dansare och koreograf har han
arbetat med världsartister och på
stora scener i Köpenhamn, Göteborg
och Malmö. Som föreläsare och
pedagog arbetar Mike på Stockholms
konstnärliga högskola, Dans och
Cirkus högskolan samt
Balettakademin för att nämna några.   

Mike 
Gamble



Gustav 
Borehed

Gustav Borehed är utbildad på
Performing Arts School i Göteborg och
Professional Tap Program på Escola
Luthiers Professional i Barcelona och har
bland annat varit med i uppsättningar på
Göteborgsoperan och i Barcelona på
Teatre Apolo. Tillsammans med Lisa
Alvgrim skapade han
steppdansföreställnngen ”All of Me”. 2016
mottog han "Hjalmar Berglunds
Revystipendium.

 
Fotografen Faramarz Gosheh som också
är grundaren av produktionsbolag Noor
Studios har regisserat och fotograferat för
varumärken som Volvo, DB Schenker,
Warner Music, Hasselblad och samarbetat
med flertalet reklambyråer runtom i landet-
till egna konstnärliga verk och
passionsprojekt och några av de är Patience
& POLLY. Kombinationen av gedigna
kommersiella produktioner till egna
passionsprojekt har varit en nyckel. 

Faramarz 
Gosheh



Gorki 
Glaser-Müller

Gorki Glaser-Müller är frilansande
filmregissör och videokonstnär som utforskar
möjligheterna i att uppleva danskonst i VR,
volymetri och 360-gradersfilm. Han utvecklar
just nu egna konstnärliga dansverk i VR och har
tidigare samarbetat med b la
GöteborgsOperans Danskompani i pilotprojektet
Digitalisera Dans. Gorki är även projektledare
på Lindholmen Science Park med projektet
Narrative VR Lab - Västra Götalands enskilt
största satsning på nya medier. Han är även
aktuell med långfilmsdokumentären Children of
the Enemy med världspremiär hösten 2020.

Lovisa Baldal är koreograf, dansare och
både svensk och nordisk mästare samt
EM-medaljör i Wushu/Kungfu. Hon är även
aktiv inom akademisk ridkonst som hon
tränar och undervisar i. Lovisa Baldal är
utbildad vid Balettakademin i Göteborg och
har vidareutbildat sig vid F.U.N.C.E.B
(Fundacao Cultural Do Estado Da Bahia)
samt Escola Contemporanea de Ballet i
Brasilien. Hon undervisar bl. a på Svenska
balettskolan och Balettakademin i Göteborg.

Lovisa 
Baldal



Camilla
Ekelöf

Camilla Ekelöf har en mångfacetterad
erfarenhet som dansare och koreograf.
Hon är  utbildad i bland annat New York,
där hon också var verksam som dansare
under flera år. Camilla Ekelöf har
producerat egna verk i drygt 25 år, och
som spelats i Sverige och internationellt.
Hon har varit konstnärlig ledare och
koreograf vid Regionteatern Väst i Borås
och har nyligen utsetts till konstnärlig chef
för Dans och Unga Spira i Jönköping.

Peter Svenzon, koreograf, kompositör,
är konstnärlig ledare för Art of Spectra
som han
bildade för drygt tjugo år sedan. Han har
skapat verk på många institutioner runt om
i
Europa, arbetat med rörelseregi i
teateruppsättningar, bl a med Lars Norén.
Som kompositör har han skapat musik för
säväl teaterföreställningar som film. Art of
Spectra skapar produktioner för både
vuxenpublik och barn &amp; unga. Peter
Svenzon är utbildad vid Balettakademin i
Göteborg 1984-87. 2014 tilldelades han
Konstnärsnämndens långtidsstipendium.

Peter 
Svenzon 



Jeanette
Langert

Monika
Milocco

Jeanette Langert är koreograf
med bas i Göteborg och verksam
nationellt och internationellt. Hon är
utbildad på Stockholms Dramatiska
Högskola 1986–89, mimlinjen, samt
vid Danshögskolans
koreografutbildning 2003–2006. År
2011 tilldelades hon Birgit
Cullbergstipendiet.

Monika Milocco är konstnärlig chef
för Regionteater Väst. Hon är
utbildad vid Stora Teaterns balettskola
i Göteborg och Kungliga Svenska
Balettskolan i Stockholm. Hon var
under många år dansare vid
GöteborgsOperan där hon dansade
många stora roller bl. a titelrollen i
Mats Eks Giselle. Hon är en
uppskattad pedagog och undervisar
bland annat på Högskolan för Scen
och Musik, Göteborgs universitet.



Benikte
Esperi

Gun 
Lund 

Benedikte Esperi är koreograf, video-
och performancekonstnär verksam i
Göteborg och internationellt inom nutida
dans, improvisation och komposition i nuet
samt på konsthallar, gallerier, festivaler
och i offentliga miljöer. Framför främst sina
verk själv men skapar även större verk för
ensemble. Utbildad vid bla Högskolan för
scen och musik, Akademin Valand samt
Dans- och Cirkushögskolan. Driver
tillsammans med samtidskonstnärer
Galleri 54 och The Tiny Festival
Producers.

Gun Lund är en förgrundsgestalt i
det Göteborgska danslivet ända
sedan 1970-talet
då hon var en av grundarna till den fria
dansgruppen Rubicon. Hon är känd för
sina verk skapade i olika miljöer som I
Gudars Skymning (1989), Världens
Tak - Pamir i våra hjärtan (1993). Hon
är konstnärlig ledare för E=m2 sedan,
och till nyligen också konstnärlig
ledare för 3:e våningen.



Sebastian 
Ruiz Bartilsoni

Jonny
Berg

Sebastian Ruiz Bartilson-  Dansare,
koreograf, danspedagog-och
yogainstruktör. Utbildad i modern
dans i Santiago, Chile och verksam i
Göteborg sedan fyra år. Driver
samarbetet Dance Remainings och är
konstnärlig ledare för Dansens Dag -
Humanography.

Jonny Berg - Dansare,
koreograf och kreatör inom
scenkonst. Utbildad inom dans,
teater och performance art.
Verksam i Göteborg sedan
2011. Driver samarbetet Dance
Remainings och är konstnärlig
ledare för Dansens Dag -
Humanography.



@vidga_vyerna


