KULTUR I SKOLAN
Alla i årskurs 5 är välkomna att se

”R” med Freestyle Phanatix

”R”– VEM R VI?
Dansföreställningen ”R” är en invitation in i en tidsficka där fem breakdansare genom rörelsen utforskar vem de är – alla har en historia att berätta,
ett förflutet som gör dem till de personer de är idag. Inspirerade av sina
egna historier tar breakdansarna oss genom reflektioner över deras egna
kamper och segrar; ankomsten till ett främmande land, utmaningen med
att lära ett nytt språk och en ny kultur och hur de kan bli den bästa versionen av sig själv i nya omgivningar. Den inre och yttre pressen ger upphov
till både förtvivlan och drömmar, till uppgivenhet och till besvärliga och
inte minst nyttiga konfrontationer med sig själv. Via koreografi och rörelser
aktiveras en erinran och berättelse med dansen som språk.
”R” är dansteater i ögonhöjd med alla åldrar i en verklighet vi är i just nu
– en resa berättad genom breakdance, musik och ljus. Atletiska, explosiva
och poetiska överraskningar möter publiken och lägger upp till reflektion
genom ett dynamiskt uttryck.
Förest. längd: ca 40 minuter + frågestund efteråt.

Onsdag 11 oktober kl 10.00
Borgebyhallen

Karstorp Södra 5A
27
Karstorp Södra 5B
28
Karstorp Södra 5C
28
Piläng A
25
Piläng 5B
22
Piläng 5C
25
Alfredshäll 5A
27
Rutsborg 5A
16
Rutsborg 5B
15
Montessori Bjerred åk 5
15
SUMMA
228
* Buss avgår från Lommaskolorna
kl 09.40. Åter på skolan ca kl 11.15.

Onsdag 11 oktober kl 13.00
Borgebyhallen

Fladäng A
25
Fladäng B
25
Fladäng C
24
Bjärehov A
20
Bjärehov B
20
Bjärehov C
20
Löddesnäs
42
SUMMA
176
* Buss avgår från Lommaskolorna
kl 12.40. Åter på skolan ca kl 14.15.

Frågor?

Välkommen att kontakta kultursamordnare Annica Widmark.
Tel. 040-641 1375, 073-3411375, e-post: annica.widmark@lomma.se
Föreställningen ingår i Lomma kommuns KULTURGARANTI
En professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan
www.lomma.se/kulturgaranti

