MÖTE MED CRISTINA CAPRIOLI
17-28 OKTOBER 2016

ÖPPEN FÖR: Professionella yrkesverksamma dansare
TID:
10.00 - 16.00 (måndag-fredag)
PLATS:
SITE studio, LM Ericssonsväg 26, Stockholm Telefonplan
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OMKRETZ MED CRISTINA CAPRIOLI
-Kursen ger en inblick i Cristina Capriolis förståelse och verkställande av koreografi
Workshopen Omkretz ger praktisk och teoretisk insikt i Capriolis syn på och förhållningssätt till koreografi och till hennes
arbetsmetoder. Hennes dans tar avstamp utifrån några få och enkla idéer om rörelse som förändring, o-jämvikt och fallande,
och om koreografi som produktion av meningsöverflöd genom eliminering.
Omkretz kretsar kring stegets framåtriktade bana genom att rusa fram en virvelrörelse av mikro-skiften vars riktning alltid är
flera, och en bana oundvikligen en härva av spår. Därför, en rusning som är en teknisk utmaning och samtidigt ett emotionellt
äventyr.
I Omkretz utför två dansare en serie komplexa och hypersnabba rörelsesekvenser i framfart över en långsmal bana, från en
ände till nästa där de tvärvänder och fortsätter i motsatt riktning. Under tiden roterar banan 400 grader hela rummet runt,
gradvis och medsols. Med banan förskjuts även rörelsernas bågar och koreografin böjer sin riktning. Den ena bågen efter en
annan, i tvärvändning efter vridning kretsar dansen sin omkrets. I en enda (fler-riktad) framåtrörelse – i en ständig vändning
utan återvändo.

Cristina Caprioli är född 1953 och uppvuxen i norra Italien där hon studerade dans i tidig ålder och utvecklade snabbt
ett intresse för modern dans. Efter att ha arbetat som dansare i New York, Sverige, Tyskland och Österrike kom Cristina
1983 till Stockholm och har sedan 1986 varit kontinuerligt verksam som koreograf, danspedagog och dansare. Cristina
Caprioli är konstnärlig ledare och koreograf för CCAP och är sedan 2008 professor I koreografisk komposition på Dans
och Cirkushögskolan, DOCH. Cristina Caprioli har skapat sig en odiskutabel position som en av Sveriges främsta
koreografer.
Se mer på www.ccap.se

Sista anmälningsdag är den 2 oktober
E-posta ansökan, aktuellt CV och kort motivationsbrev till info@dansalliansen.se

