
Ministeriet för olösta känslor 
Dansverk av Jo Strømgren
Vem vänder du dig till om du bara kan gråta när du verkligen inte vill, om du blir arg på soptunnor eller får ångest av 
bröd? Ministeriet för olösta känslor har dåligt med resurser men ett viktigt uppdrag. Ministrarna har i uppdrag att 
lösa problem som ingen annan myndighet kan åtgärda. Pappershögarna växer, men förvånansvärt många får sina fall 
prövade. Ur ansökningarna: ”Jag väntar på operation för mina defekta tårkanaler. Jag är en känslig person. Men det 
förstår ingen, eftersom jag inte kan gråta. Vilken typ av dans och musik löser mina problem?” En ljuvlig blandning av 
absurd humor och smärtsamt allvar är den norske koreografen Jo Strømgrens signum. Han får oss att ena stunden 
knappt våga titta för att i nästa vika oss av skratt. Stor succé blev det förra säsongen för hans Ministeriet för olösta 
känslor, skapat för GöteborgsOperans Danskompani, riktat till tonåringar och unga vuxna.

Koreografi och scenografi JO STRØMGREN
Kostymdesign BREGJE VAN BALEN

MEDVERKANDE 6 dansare från GöteborgsOperans Danskompani 

MÅLGRUPP  Ungdomar från 16 år samt vuxna

MAXPUBLIK 200 pers.

FÖREST. LÄNGD  Ca 50 min inkl paus

SCENKRAV 8 m bredd, 6 m djup, fri takhöjd 4 m 

 1 lingång, alternativt 2 fästpunkter 6 m från varandra, 
 placerade 5 m från scenkant 

EL 16 A trefas

BYGGTID 3 timmar + 2 timmar spacing. 
 (Byggstart 5 timmar innan föreställning) 

RIV 1 timma

BÄRHJÄLP 2 st

MÖRKLÄGGNING Ja 

LOGER 2 st med plats för 6 dansare

INFORMATION OCH BOKNING 
Niklas Fahlén, 0500-44 34 15, 0703-14 51 27, niklas.fahlen@opera.se

”En helt underbar föreställning” SR Kulturnytt

”Kul och knasigt, fast inte på skoj” Borås Tidning

SPELPERIOD  19/10 - 6/11 2020, 13/4 - 29/4 2021

PRIS  Skolföreställning 8 000 kr.
 Offentlig föreställning 15 000 kr 
 25% moms tillkommer. Priserna gäller inom 
 Västra Götaland.

Verket är en del av GöteborgsOperan Skapa


