
Med bas mellan Göteborg och Paris är Gilda Stillbäck en dansare, 
koreograf och skådespelare som arbetat på institutioner som 
Malmö Opera, Göteborgs Stadsteater, Göteborgsoperan och Palais 
du Tokyo. Som koreograf rör hon sig mellan dans, teater och film samt 
skapar produktioner för både vuxna och barn. 

Av 700 sökande fick Gilda uppdraget som vårt distrikts allra egna dansare. Det 
innebär att hon kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Västra.

Boka Gilda till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes föreställning helt kostnadsfritt, 
och dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för 
turnén är från denna höst till och med juni nästa år.

Västra bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
dansaren, koreografen och skådespelaren Gilda Stillbäck

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Gilda:

        gilda.elinor@gmail.com
        www.gildastillback.com                  
                             073-679 25 53

En dansant komedi som bygger på uttalanden av Ingmar Bergman
”Ingeborgs Manifest” handlar om en kuslig regissör som aldrig tvivlar på sin egen begåvning. Hon samlar 
sina arbetskollegor för att berätta om sin nästa uppsättning. Demonerna trilskas dock när Ingeborg hör 
ekon av tidigare kritiker samtidigt som magen krånglar och skattemyndigheten jagar henne. Minnet av 
flera ruskiga kärleksaffärer förföljer henne trots att det enda hon bryr sig om är den nya uppsättningen.

Det började som ett humoristiskt experiment när Gilda och kollegan Petra Revenue via text utforskade 
Ingemar Bergmans behandling av medarbetare. Det blev tydligt hur han lättsinnigt beskrev uppbrott från 
kvinnor, besattheten till sin egen mor och empatilösheten mot sina egna barn. Ur detta skapades före-
ställningen Ingeborgs Manifest som bygger på uttalanden av Ingmar Bergman. Idé och manus av Gilda 
Stillbäck och Petra Revenue, regi av Petra Revenue och musik av Björn Knutsson.

Dansande workshops
För de vuxna kommer Gilda ett ge pardansworkshop i argentinsk tango. Varje upplägg kommer att vara 
90–180 minuter. Under barnworkshop kommer barnen att få utforska kroppens olika rörelsemöjligheter. 
Passar från 3 år och uppåt (i sällskap med sina vuxna). Bokar ni in barnworkshop under vecka 49 eller 50 
så ackompanjeras den av slagverksmästaren Lucas Messler. 

PS. Till föreställning behövs ljudanläggning, stolar till publik, och rentvättat golv för barfotadans. Bygg-/rivtid 1-2 timmar.

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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