WORK IN PROGRESS
med koreograf Erik Linghede
Möt Erik och hans dansare och få en inblick i deras arbete med deras nya dansproduktion med arbetstiteln DRONE!
När: Tisdag 1 november kl. 17.00-18.00
Plats: Dansens Hus, St Persgatan 7 i Linköping
Om du har möjlighet ta med egen Mp3/telefon samt hörlurar med tillgång till att
spela egen musik.
Fri entré!

Erik Linghede
Erik Linghede har i sina tidigare produktioner intresserats sig för grundläggande filosofiska frågor såsom ”Vad är en människa?”, ”Vad är en värld?”, ”Vad är fantasi och hur
och hur kan vi uppleva ett liv?”. Frågor som han inte söker svaren på men som hjälper
honom att öppna upp för andra världar och samtidigt löser upp strukturer och idéer
som formar våra liv idag. Erik ser sina verk som tillstånd, en sorts existentiellt vakuum
där han använder sig av och vrider om etablerade bilder, berättelser och symboler för att
skapa en ”portal” till en förhoppningsvis okänd men välbekant plats för upplevaren. Han
är intresserad av kroppen och rörelsens symbolkraft och arbetar här ofta nära klichéer
och reproducerade bilder.
Erik vill öppna upp världar, inte låsa världar, i det tror han på att bygga verken på ett
medvetet politiskt och/eller filosofiskt projekt och låta den energin sippra ut genom ett
arbete som i första hand är en sinnesupplevelse. Han vill och hoppas att hans arbete kan
expandera människors förmågor av empati, fantasi, förståelse och nyfikenhet.
I DRONE betraktas språk, dans, musik, internet, virtual reality och maskiner som likvärdiga teknologier. Proteser för mänskliga begär och behov. Genom det här antagandet
undersöker och leker Erik och hans dansare med hur kön, identitet, mening och funktionalitet skapas och raderas genom dessa teknologier.
Rörelsemässigt hämtar Erik inspiration från sin bakgrund inom olika streetdance-stilar
och tar vidare sitt experimentella arbete från sina tidigare verk IDIOM och HOLD.
Erik Linghede och hans dansare är i residens på Dansens hus i Linköping mellan 24
oktober och 5 november.
Residenset är ett samarbete mellan Dans i Öst/Region Östergötland, Riksteatern och
Linköpings kommun.

