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Gryning i Galamanta på Vara Folkhögskola
En ensemble på 13 personer från Share Music Sweden befinner sig den 10‐16 juni på Vara
Folkhögskola, för repetitioner inför premiären av föreställningen ”Gryning i Galamanta”. Den 17 juni
repeterar gruppen i Stockholm, tillsammans med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker.
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. Både
Lindberg och Karabuda närvarar under de pågående repetitionerna.
Urpremiären sker den 15 augusti 2009 på Stockholms Centralstation. Föreställningen är ett samarbete
med Moderna Dansteatern c/o och ingår i Stockholms Kulturfestival 2009. Det är första gången som
Share Music har möjlighet att arbeta i detta riktigt stora sammanhang.
‐ 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.
Föreställningens mål är att utmana normer kring vem som kan och får ta plats på scen. Flera av
medlemmarna i ensemblen har olika former av funktionsnedsättningar. De kommer från Göteborg,
Kungälv, Mariestad, Skövde, Borås, Götene, Vänersborg, Jönköping, Karlstad, Arvika och
Skinnskatteberg.

Pressen välkommen på besök
Journalister är välkomna att besöka de pågående repetitionerna. Repetitionerna äger rum på Vara
folkhögskola från och med onsdagen den 10 juni och på Dieselverkstan i Stockholm. Det finns
möjlighet att möta både ensemblemedlemmar och det konstnärliga teamet.
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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