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Gryning i Galamanta – en föreställning som utmanar
Föreställningen Gryning i Galamanta har urpremiär den 15 augusti 2009 på Stockholms
Centralstation. Målet är att utmana normer kring vem som kan och får ta plats på scen. I den
mångfacetterade Share Music-ensemblen som uppträder, har flera medlemmar olika former av
funktionsnedsättningar. Verket kommer att dirigeras av tonsättaren Christian Lindberg själv.
Gryning i Galamanta är ett beställningsverk fyllt av dans och musik, skrivet av den internationellt kände
trombonisten, tonsättaren och dirigenten Christian Lindberg för Share Music Sweden och Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker. För koreografin står dansaren och koreografen Helene Karabuda.
Verket har växt fram i en skapande process, där 13 personer från Share Music Sweden har medverkat.
Ensemblens medlemmar kommer från hela Sverige. Musikaliska fragment, rörelser och uttryck har tagit
form under ledning av Lindberg och Karabuda.
- Borta är alla invanda professionella mönster och förväntade arbetssätt. Själva skapandet blir
centrum, och vägen, inte målet, blir det som bär den djupaste meningen! Sedan är jag övertygad om att
själva målet kommer att bli något helt unikt, något som man aldrig tidigare sett, säger Christian
Lindberg.
Gryning i Galamanta vill rikta belysningen mot mötet mellan konstutövare med vitt skilda förutsättningar. I
spetsen för detta står kulturorganisationen Share Music Sweden.
- Vi är otroligt glada över detta samarbete! Det ger oss extra drivkraft i vårt arbete för att alla
människor ska få utveckla sin egen konstnärliga kapacitet, säger Sophia Alexandersson,
verksamhetsansvarig för Share Music Sweden.
Föreställningen sker i samarbete med Moderna Dansteatern c/o och ingår i Stockholms Kulturfestival 2009.
För mer information, kontakta:
Åsa Rosén
Kommunikatör, Share Music Sweden
0390-415 08
0761-41 30 88
info@sharemusic.se
Share Music Sweden
Share Music Sweden är en ideell och nationell förening. Verksamheten är etablerad i norra, södra och västra Sverige,
där kortkurser ges i musik, dans, teater och konst. Professionella konstutövare leder och öppnar för en hög konstnärlig
nivå.
Verksamheten bedrivs med stöd av bland annat Västra Götalandsregionen och Allmänna Arvsfonden. Enskilda kurser
finansieras av samarbetspartners, berörda landsting, regioner och andra intressenter.
www.sharemusic.se
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