
AV JOSETTE BUSHELL-MINGO

PERFEKTION

TYST TEATER



Riksteatern / Foto: Amina Ouahid / Tryck: Ineko / Hösten 2015 scenkonstportalen.se

SISTABESTÄLLNINGS-DAG 15  november

PERFEKTION
En poetisk dansteater om strävan efter det felfria

Finns den perfekta människan? Vad gör henne i så fall till det? 
Inspirerad av författaren Lorcas pjäs Yerma utforskar dans-
teaterföreställningen Perfektion den tidlösa strävan efter att 
vara ofelaktig. Yerma längtar efter att bli gravid. Utan ett barn 
är hon knappt värd någonting, varken för sig själv eller för sin 
omgivning. Historien utspelar sig i slutet av 1800-talet där inre 
längtan och yttre förutsättningar blir ett ofrånkomligt kretslopp 
att förhålla sig till. 

I denna poetiska och utmanande föreställning förkroppsligar 
dansarna Johanna Lind, Ida Malmström och Eva Rydmark 
såväl Yermas frustration som sina egna personliga komplex. 
Med Perfektion vill Tyst Teater lyfta ett ständigt aktuellt ämne 
samtidigt som man fortsätter sitt arbete med teknisk utveck-
ling. Föreställningen spelas på Riksteatern i Hallunda och 
sänds live till ett flertal orter runt om i Sverige. 

– Vi vill utforska vad begreppet perfektion innebär och genom 
en kvinnlig blick reflektera över vad den konstanta strävan 
gör med oss som individer och med samhället i stort, säger 
Josette Bushell-Mingo, Riksteaterns Tyst Teaters konstnärliga 
ledare som står för både idé och regi. 

För frågor och mer information  
kontakta distriktsansvarig:

ANNA MOLIN
Tel: 08-531 994 03
Mobil: 070-388 14 06
anna.molin@riksteatern.se
Distriktsansvarig Jämtland/Härjedalen,  
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

MARIE HÖGLUND
Tel: 08-531 992 92
Mobil: 073-063 66 19
marie.hoglund@riksteatern.se
Distriktsansvarig Dalarna, Gävleborg, Uppsala,  

Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland

KATRIN YLANDER
Tel: 08-531 994 45
Mobil: 070-637 59 10
katrin.ylander@riksteatern.se
Distriktsansvarig Gotland, Stockholm och  

Sörmland

JENNY JOHANSSON 
Tel: 08-531 993 19
Mobil: 070-637 59 43
jenny.johansson@riksteatern.se

Distriktsansvarig Västra Götaland

EMILIE LARSSON
Tel: 08-531 994 17
Mobil: 070-682 97 04
emilie.larsson@riksteatern.se
Distriktsansvarig Blekinge, Skåne, Halland,  

Kronoberg, Kalmar, Jönköping

Målgrupp: Åk. 7-9 samt gymnasiet

Turnéperiod: Våren 2016 (livestreamade föreställningar  

11,13,15 och 16 april, workshopsturné 25-30 april)

Föreställningslängd: 45 min 

Antal föreställningar per dag: 1  

Antal medverkande: 3 dansare

Lokal: teater

Teknisk information: Livestreaming: Dedikerad, fast, 

internetuppkoppling, minst 3Mbit/sek för en högupplöst bild. 

Modern dator med snabb processor, videoprojektor (minsta 

upplösning 720p rekommenderas) samt duk, krävs av arrangör.

Övrigt: Mörkläggning önskvärd

Gage: Att ta emot en livestreamad föreställning kostar ingen-

ting. Det finns möjlighet att boka en två timmars dans- och 

movement-workshop med dansaren Johanna Lind på temat 

”Den perfekta människan/kvinnan” efter de livestreamade 

föreställningarna. En workshop kostar 3000 kr för skolor och 

medlemmar. Ordinarie gage 4000 kr. 

Föreställningen spelas på svenskt teckenspråk samt textas i 

scenografin.

Mer information finns på scenkonstportalen.se


