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Gryning i Galamanta
En storslagen föreställning som utmanar normer kring vem som får ta plats på scen. Urpremiären för
Gryning i Galamanta sker den 15 augusti på Stockholms Central, under ledning av dirigenten
Christian Lindberg och koreografen Helene Karabuda. Den mångfacetterade Share Music‐
ensemblen vill tillsammans med Blåsarsymfonikerna ge publiken en omvälvande upplevelse.
Gryning i Galamanta är ett beställningsverk skrivet av den världskände trombonisten, tonsättaren och
dirigenten Christian Lindberg för Share Music Sweden och Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. För
koreografin står dansaren och koreografen Helene Karabuda.
De 13 artisterna från Share Music kommer från olika delar av landet. Alla har de medverkat i den
kreativa process, där karaktärer, musikaliska fragment och rörelser gemensamt har skapats.

Jag skulle vilja säga att detta är en ny vändning inom scenkonsten, som lördagens publik blir bland de första
att få uppleva. Möjligheterna och utmaningen att arbeta med dans när man har ”en annan sorts kropp”, än
vad som är vanligast inom danskonsten ‐ är en chans till ett nytt formspråk! säger Helene Karabuda.
Kulturorganisationen Share Music Sweden vill uppnå en ökad mångfald på Sveriges scener, där
konstutövare oberoende av uttryck, syns och tar plats med självklarhet.

‐ Att få jobba med Share Music och föra Gryning i Galamanta till dopet, är något av det finaste jag fått vara
med om, säger Christian Lindberg.
Föreställningen sker i samarbete med Moderna Dansteatern c/o, Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och
ingår i Stockholms Kulturfestival 2009. Premiären filmatiseras för TV och kommer att sändas på SVT
under hösten.
Pressen välkommen på besök
Journalister är välkomna från klockan 13.00, torsdagen den 13 augusti, då repetitioner pågår i
Dieselverkstaden i Sickla, Nacka. Det finns möjlighet att möta både ensemblemedlemmar och det
konstnärliga teamet.
För mer information, kontakta:
Åsa Rosén, Kommunikatör, Share Music Sweden
0761‐41 30 88
info@sharemusic.se
Share Music Sweden
Share Music Sweden är en ideell och nationell förening. Verksamheten är etablerad i norra, södra och västra Sverige, där
kortkurser ges i musik, dans, teater och konst. Professionella konstutövare leder och öppnar för en hög konstnärlig nivå.
Verksamheten bedrivs med stöd av bland annat Västra Götalandsregionen och Allmänna Arvsfonden. Enskilda kurser
finansieras av samarbetspartners, berörda landsting, regioner och andra intressenter.
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