
KROPPSSPRÅKET OCH MÄNNISKAN I FOKUS - 
LIVETS UNIKA ÖGONBLICK

Sex kubanska dansare på scen! Ett möte mellan kulturer i den 
moderna dansens suggestiva rum! Med stående ovationer från 
Sverige turnén 2019 är Shapes nu tillbaka för turné hösten 2021.

Shapes är en samproduktion mellan Memory Wax och kubanska 
danskompaniet Danza Teatro Retazos. Shapes hyllar mötet mellan människor 
som en unik och värdefull händelse. Ett poetiskt verk som utforskar 
förhållandet mellan form och innehåll för att identifiera mönster, hitta mening 
och skapa relationer. Om livets ögonblick och dess oundvikliga transformation 
till något annat – former som ständigt byter skepnad. Hur påverkar vi 
människor varandra när vi alla har behov av både tillhörighet och frihet? 

Memory Wax har sin bas i Malmö och firade 15 år 2019. Danskompaniet är 
känt för sitt poetiska, avskalade rörelsespråk och har turnerat i Sverige och 
internationellt med föreställningar för både barn, unga och vuxna. Tillsammans 
har de båda kompanierna, med perspektiv från olika delar av världen, vänt 
och vridit på teman som tillhörighet och frihet. Vi vill genom dansen påminna 
om att rörelsespråket är vårt gemensamma språk, att alla människor, i alla 
åldrar och kulturer oavsett funktionsvariation bär på rika uttryck och 
möjligheter.

Sagt om föreställningen:
“Ömsinta omfamningar och kvävande stryptag när Memory Wax jubilerar. Boel 
Gerell ser en kraftfull och ärlig dansföreställning som undersöker individens 

roll i gemenskapen.”  Sydsvenskan

SHAPE

Med stöd av:

- en dansföreställning om gruppdynamik och det unika i varje möte

Titel: Shapes
Gruppens namn: Memory Wax 
Gruppens hemort: Malmö/Kuba
Föreställningslängd: 50 min
Målgrupp: fr 12 år
Maxantal publik: 120 st, beroende på 
lokal.
Antal medverkande på turné: 6 
dansare, 2 tekniker och 1 turnéledare.
Scenmått spelyta: 10 x 10 m
Takhöjd: 5 m
Krav på golv: sviktande (ej betong)
Mörkläggning: total, klar vid ankomst
Elkrav: 63A
Bygg/rivtid: Mellan 8-10 timmar, 
önskat tillgång senast 9.00 
föreställningsdag. Rivning 3 timmar
Bärhjälp: 2 personer
Pris: 45 000 kr/föreställning
Resa, logi och traktamente: 
Tillkommer för 9 pers
Trailer: https://vimeo.com/301803738
Kontakt: Åsa Maria Hellman
E-post: asamaria@memorywax.com
Telefon: +46 723182202

www.memorywax.com
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