
DansPlats Skog bjuder upp till dans 

 
SAD Symphony Fotograf: Nemo Stocklassa Hinders 
 
28 april kl.19.15  
Dansstafetten kommer till DansPlats Skog- Dansworkshop med Tove Klang, se/prova på folkdans med 
Ödmårdens folkdanslag och Dancealong till kända dansvideos. Inga förkunskaper krävs- kom i bekväma 
kläder som du kan röra dig i. 
29 april 
Avresa från DansPlats Skog. Ta med matsäck och hoppa på Drömmar och Demokratis festivalbuss, följ 
med till Viksjöfors och Bollnäs och var med och fira dansen på den internationella dansdagen. Tillbaka i 
Skog runt kl.15.00. 
 
Kl.16 åker bussen igen mot Runemo Byagård och Folkteatern Gävleborgs föreställning  
kl.18 SAD Symphony av Tove Sahlin. Destiny af Kleen står på scen i en kör av 12 artister som söker 
tröst och hittar styrka i varandra och musiken. ”SAD Symphony är en av de bästa scenkonstupplevelser som 
Folkteatern har erbjudit” skrev Gefle Dagblad efter premiären.  
150 kr | Ungdom t.o.m 26 år 80 kr | Scenpassrabatt 30kr | Biljetter säljs på Alfta Bibliotek 0271-57270 och 
Edsbyns bibliotek 0271- 571 50. Kvarvarande biljetter säljs i kassan ca 1 timme för föreställningen. SAD 
Symphony visas även i Bollnäs 14- 15 maj och Söderhamn 21-22 maj. 
 
Dansstafetten 
Dansstafetten är en danshappening som löper genom hela Gävleborg med målet- att sprida dansen som 
konstform! Projektet görs möjligt genom projektledaren Hanna af Kleen, Kulturutveckling, Region 
Gävleborg, Folkteatern Gävleborg samt alla drivna och engagerade människor i respektive kommun. För 
mer information om Dansstafetten kontakta Hanna af Kleen 0704473439. För bussens exakta avresetider 
besök "Dansstafetten 2018" på facebook. 
 



 
Det är som det är Fotograf: Nemo Stocklassa Hinders 
 
7-11 maj Hyllad danskonstnär på besök! 
Residens Tove Sahlin- Shake it Collaborations. Tove bor och arbetar fram sin nästa produktion på 
DansPlats Skog. Dörrarna är öppna- kom in, träffa Tove och ta del av repetitionerna. 
 
11 maj kl.19 Föreställningen " Det är som det är" 
12 maj kl.19 Föreställningen " Det är som det är"  
13 maj kl.16 Föreställningen " Det är som det är"  
 
11- 13 maj gästspelar scenkonstkompaniet Shake it Collaborations DansPlats Skog med föreställningen  
Det är som det är- It is as it is . På scen: rörelsekonstnären Tove Sahlin och sångerskan Maria Johansson 
Josephsson 
Fritt inträde. Begränsat antal platser så kom i tid. Ingen parkering vid huset utan parkera vid Skogs Kyrka 
och promenera till dansscenen. Det här får Ni inte missa! Magi utlovas. 
 
Information om föreställningen: 
Det är som det är- It is as it is 
En sångcykel- En dansbesvärjelse. 
Döden kommer  
närmare och vi accepterar det. Låter det sjunka in och 
lever med det. Döden lurar runt alla hörn, väntar på sin 
tur, din tur och 
vi vet om det. 
Vi accepterar det faktum att 
vi alla ska dö. Låt oss se det från den ljusa sidan.  
Ett lyckligt slut. Till ljuva toner av brutna röster dör vi framför  
dina ögon. Det är som det är. Vi sjunger oss igenom  
livets skådespel och dansar mot graven. 
Ingenting varar 
för evigt. 
 
Shake it Collaborations  
är ett turnerande scenkonstkompani som drivs av  



koreografen och artisten Tove Sahlin. Ett djuplodat  
politiskt perspektiv genomsyrar verksamhetens alla delar  
-konstnärligt, strukturellt och  kommunikativt.  
Projektet stöds av Region Gävleborg. 
 
 
26 maj kl. 20  
Efterfesten  
Folkteatern Gävleborgs festival Drömmar och Demokrati besöker Söderhamns Kommun 21- 27 maj och 
DansPlats Skog arrangerar efterfesten. Artisterna Min Stora Sorg, Monica Törnell och Hanna Edh 
uppträder. Kvällen bjuder på många överraskningar. Fritt inträde. Mat och dryck till försäljning. Ingen 
parkering vid huset utan parkera vid Skogs Kyrka och promenera till dansscenen.  
Kom, umgås och dansa!  
 
Vill du stödja dansscenen? Swisha 0704473439 
DansPlats Skog, Kallbäcksvägen 25, Stråtjära 
 
 
 
 


