HEJ ARRANGÖR –

BOKA CATCH YOU LATER TILL SUBVENTIONERAT PRIS!
Ett unikt erbjudande från Cirkus i Väst i samarbete med Riksteatern
Väst och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland.
Vi kan med stor glädje meddela att vi under hösten erbjuder arrangörer i
Västra Götaland en mycket subventionerad turné med det belgiska
cirkuskompaniet HopScotch och deras föreställning Catch You Later.
Precis som hösten 2021 då vi tog Red Pants Show på turné står Du
som arrangör endast för 50 % av gaget!
Turnéperioden är 21 oktober till 20 november 2022 och det är möjligt att
boka såväl offentliga familjeföreställningar som skolföreställningar.

CATCH YOU LATER
Hula Hoop. Catch and throw. Got the flow. Let’s go.
I Catch You Later får vi uppleva den glittrande vänskapen mellan Mary
och Anne som tillsammans skapar rockringsmagi på scen. Föreställningen
är fylld med nytänkande rockringsakrobatik, dans och förstås – massa lek.
Allt tonsatt till deras egna rapplåtar och medryckande rytmer som gör det
omöjligt för publiken att sitta still.
Under föreställningen visar de två kompisarna prov på imponerande
teknik. De kastar och fångar handståendes, rockar med sina hippa
hårknutar och rör sig synkroniserat i takt till musiken. Catch You Later är
med sin färgstarka fantasi och dynamiska energi en hyllning till glädjen
och gemenskapen. Den roligaste rockringsfesten någonsin, helt enkelt.
Så sitt inte hemma och rulla tummarna, häng på och rulla höfterna istället!
Trailer till föreställningen hittar du här: Hopscotch out and about - Youtube
MUSIK: Chloé du Trèfle och Lucas Pierredon FOTO: Christophe Marchal VIDEO: Fabrice Butaye
RESIDENS: La Roseraie, Espace Catastrophe, Centre culturel Wolubilis, MCAth, Latitude 50

FAKTARUTA
PASSAR FÖR: åk 2-6 vid skolföreställning/från 5 år vid familjeföreställning
MEDVERKANDE: Två cirkusartister, Anne Julia Neuman och Mary Schroeder
LÄNGD: 35 min
SCENYTA BREDD/DJUP: 6 x 6 meter
HÖJD: 4 meter
BYGGTID: 30 min RIVTID: 30 min
MÖRKLÄGGNING: Nej
TILLGÅNG TILL ELUTTAG: Ja, önskar använda befintligt PA system om det finns
BÄR- OCH RIGGHJÄLP: Nej
PRIS
SUBVENTIONERAT PRIS: 7000 kr + 25% moms (Ord. Pris 14000 kr)
Andra föreställningen samma dag: 5000 kr + 25% moms.
Cirkus i Väst står dessutom för alla turnéomkostnader.
Det kommer finnas marknadsmaterial att tillgå.
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TA CHANSEN ATT ERBJUDA DIN PUBLIK EN
KUL ROCKRINGSWORKSHOP
I samband med föreställningen går det att boka en workshop som
tematiskt följer föreställningen:
2 pedagoger förbereder en workshop för 20 barn/grupp á 30 min,
workshopen är 2 timmar totalt och uppdelad i fyra pass.
Workshopen kräver en egen lokal om minst 80 kvm med minst
3 m takhöjd. Arrangörerna betalar 2000 kr:- (ord.pris ca 8.500 kr).
Arrangörer som bokar för skolor kan boka via Kulturkatalogen.

INSPIRATIONSTRÄFF MED ARTISTERNA
I år kommer vi erbjuda alla bokare en arrangörsträff där vi
gemensamt går igenom marknadsföringsmaterial, utbyter idéer
och får möjlighet att samtala med och ställa frågor till artisterna.
Mer information om arrangörsträffen kommer att skickas ut efter
bekräftad bokning.

BOKA SENAST 8 MAJ!
Boka samtidigt rockringsworkshopen om intresse finns.
FÖR BOKNING kontakta Louise Morberg, 076-651 66 15 /
louise.morberg@riksteatern.se
FÖR FRÅGOR OM CIRKUS I VÄST eller OM ATT ARRANGERA
CIRKUS kontakta Sara Ellström, 031-368 32 85 eller Henning
Wideberg Blix, 070-828 13 71 / cirkusivast@storateatern.se

CIRKUS I VÄST

- en resurs för samtida cirkus i regionen
Cirkus i Väst är ett projekt som vill utveckla möjligheterna att uppleva och utöva
samtida cirkus i Västra Götaland. Initiativtagare är Stora Teatern i Göteborg och
Cirkus Cirkör. Cirkus i Väst drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.
Vi arbetar för att regionalt stärka konstformen genom att skapa en infrastruktur
för turnéslingor, fortbildning, kreativa residens med mera. Målet på lång sikt är
att fler aktörer inom cirkusområdet ska kunna leva och verka i regionen.
Förvaltningen för Kulturutveckling utvecklar förutsättningar för att skapa och
uppleva cirkuskonst i hela Västra Götaland. Bland annat genom insatser kring
hur du kan använda cirkus som verktyg i skolan eller att stärka dig som
arrangerar cirkusevenemang.
Stora Teatern presenterar flest cirkusföreställningar per år i Sverige och har
landets största cirkuspublik. Vi stöttar gärna dig om det är första gången du
arrangerar nycirkus och du känner att du behöver lite extra stöd.
Riksteatern Väst har ett uppdrag att främja cirkus i Västra Götaland, därför kommer bokning och turnéläggning av Catch You Later att ske av Riksteatern Väst.
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