
Tankar	  runt	  Karavan	  den	  5e	  oktober	  2009	  
	  
Det	  här	  är	  svårt	  men	  viktigt	  att	  säga.	  Jag	  vill	  att	  ni	  alla	  efter	  att	  ni	  har	  läst	  igenom	  det	  här	  
brevet	  verkligen	  tänker	  igenom	  ifall	  ni	  tycker	  att	  det	  ska	  bli	  spännande	  att	  kasta	  er	  in	  i	  
den	  här	  osäkra	  processen.	  Jag	  vill	  att	  ni	  på	  riktigt	  går	  igenom	  med	  er	  själv	  om	  det	  här	  är	  
något	  ni	  kan	  signa	  upp	  på	  till	  100%	  trots	  att	  jag	  inte	  ger	  er	  mer	  information	  och	  klara	  
besked.	  Jag	  kommer	  ha	  en	  hög	  ambition	  om	  att	  vi	  ska	  ha	  kul	  och	  göra	  en	  riktigt	  bra	  
föreställning	  men	  jag	  kommer	  konsekvent	  välja	  att	  jobba	  undersökande	  och	  riskfyllt.	  
Det	  innebär	  att	  det	  kommer	  vara	  rörigt,	  föränderligt,	  osäkert	  in	  i	  det	  sista	  för	  alla.	  Jag	  vill	  
att	  alla	  som	  är	  med	  ska	  vara	  beredda	  på	  att	  ta	  konstnärliga	  och	  improvisatoriska	  risker,	  
dvs	  beredda	  på	  att	  gå	  ut	  över	  oss	  själva	  och	  det	  vi	  kan	  och	  vet	  idag.	  Alla	  som	  är	  med	  
måste	  vara	  intresserade	  av	  skapa	  det	  oskapade...	  Jag	  är	  inte	  intresserad	  av	  att	  slänga	  
ihop	  en	  bra	  och	  säker	  show.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  undersöka	  vad	  vi	  kan	  skapa	  utifrån	  
de	  frågor	  jag	  har	  och	  utifrån	  er	  som	  artister	  och	  de	  redskap	  och	  den	  cirkusdisciplin	  ni	  
har	  som	  era	  olika	  ”språk”.	  Ni	  blir	  medkreatörer	  och	  medresenärer	  på	  en	  resa	  mot	  det	  
ännu	  oskapade,	  dvs	  rakt	  ut	  i	  det	  okända.	  Ni	  måste	  välja	  att	  vilja	  lita	  på	  mej	  och	  varandra	  
och	  er	  själva.	  Jag	  kommer	  att	  utmana	  er	  då	  jag	  utmanar	  mej	  själv	  genom	  att	  göra	  en	  
process	  som	  jag	  inte	  vet	  om	  jag	  behärskar	  då	  jag	  inte	  har	  gjort	  den	  förr!	  Det	  enda	  jag	  vet	  
säkert	  är	  att	  det	  enda	  sättet	  att	  få	  det	  att	  lyckas	  är	  att	  vi	  har	  en	  kollektiv	  tillit.	  Även	  när	  
det	  är	  som	  mest	  kaotiskt	  måste	  vi	  välja	  att	  ha	  tillit.	  Jag	  vill	  inte	  börja	  göra	  säkra	  val	  för	  
att	  någon/några	  i	  ensemblen	  inte	  klarar	  av	  att	  vara	  i	  det	  ”okända”.	  ALLA	  som	  säger	  ja	  till	  
att	  vara	  med	  måste	  ha	  gjort	  ett	  personligt,	  genomtänkt	  och	  övervägt	  val	  att	  det	  ska	  bli	  
grymt	  kul	  och	  utmanande	  att	  göra	  en	  sån	  här	  process	  just	  nu	  i	  livet!	  Även	  om	  jag	  väldigt	  
gärna	  vill	  jobba	  med	  er	  alla	  och	  vill	  att	  ni	  ska	  vara	  med	  i	  föreställningen	  har	  ni	  min	  fulla	  
respekt	  om	  ni	  väljer	  att	  hoppa	  av.	  För	  mej	  är	  det	  viktigare	  att	  de	  som	  är	  med	  säger	  ja	  till	  
förutsättningarna	  fullt	  ut	  och	  det	  är	  bättre	  att	  det	  kommer	  fram	  nu	  än	  att	  det	  blir	  som	  en	  
sten	  som	  skaver.	  En	  process	  av	  det	  här	  slaget	  är	  så	  känslig	  och	  för	  att	  det	  ska	  lyckas	  
krävs	  det	  ett	  vi	  kan	  lita	  på	  varandras	  JA.	  
	  
Just	  nu	  är	  jag/vi	  inne	  i	  en	  möjlighetstid	  av	  processen	  där	  det	  finns	  väldigt	  mycket	  
möjligheter...	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  kommer	  behöva	  smalnas	  av	  och	  rensas	  bort	  en	  
hel	  del	  under	  vägens	  gång.	  Men	  tycker	  ändå	  att	  det	  är	  lika	  bra	  att	  bjuda	  in	  er	  nu	  så	  får	  vi	  
göra	  den	  här	  resan	  tillsammans.	  Jag	  skriver	  i	  detta	  brev	  en	  massa	  tankar	  som	  spinner	  
runt	  i	  mitt	  huvud	  och	  som	  på	  olika	  sätt	  kommer	  bli	  frön	  till	  det	  vi	  ska	  göra	  eller	  som	  
kommer	  rensas	  bort.	  Jag	  har	  valt	  att	  vara	  helt	  ocensurerad	  och	  hyfsat	  ostrukturerad	  då	  
det	  är	  viktigare	  att	  få	  in	  er	  i	  processen	  än	  att	  jag	  lägger	  ner	  tid	  på	  att	  skriva	  strukturerat,	  
utrensat	  och	  bra.	  
	  
NAMNET	  
Jag	  är	  inte	  helt	  säker	  på	  att	  Karavan	  passar	  som	  namn	  för	  föreställningen	  även	  om	  det	  är	  
ett	  bra	  namn.	  Mina	  förslag	  just	  nu	  är	  inte	  vidare	  bra	  men	  dom	  står	  för	  lite	  mer	  av	  det	  
som	  jag	  tror	  att	  föreställningen	  kommer	  att	  handla	  om.	  
	  
NÄR	  MÖJLIGHETEN	  BLIR	  EN	  RISK.	  ”Jag	  fick	  en	  stor	  fantastisk	  möjlighet!	  Och	  utan	  att	  jag	  
riktigt	  hinner	  märka	  hur	  det	  har	  gått	  till	  har	  möjligheten	  plötsligt	  förvandlats	  till	  en	  
skrämmande	  risk.	  Och	  jag	  kan	  hitta	  tusen	  anledningar	  till	  varför	  jag	  inte	  ska	  utsätta	  mej	  
för	  den	  risken!	  Men	  om	  jag	  ändå	  väljer	  att	  göra	  det	  så	  kan	  det	  hända	  att	  lika	  omärkligt	  
förvandlas	  risken	  till	  en	  ny	  möjlighet.”	  	  



Det	  här	  tror	  jag	  är	  själva	  huvudtemat	  som	  jag	  skulle	  vilja	  att	  vi	  utforskade	  i	  vår	  
föreställning.	  Själva	  ”pulsen”	  att	  falla	  tillbaka	  på,	  och	  jag	  skulle	  väldigt	  gärna	  vilja	  att	  ni	  
alla	  funderade	  en	  hel	  del	  på	  det	  här.	  Uppmärksammade	  när	  det	  händer	  i	  er	  vardag/i	  er	  
träning/era	  relationer/ert	  jobb,	  fråga/intervjua	  andra	  hur	  dom	  upplever	  det,	  tänka	  på	  
vad	  ni	  kan	  göra	  på	  scenen	  som	  relaterar	  till	  det	  osv.	  
	  
	  
KREATIVT	  TEAM	  
ENSEMBLE:	  Fofo,	  David,	  Henrik,	  Louise,	  Jesper.	  Jag	  funderar	  mycket	  på	  om	  det	  är	  det	  
perfekta	  teamet	  eller	  om	  vi	  ska	  utöka	  ensemblen	  med	  en	  till	  två	  personer	  och	  isåfall	  
vilka	  kvaliteter	  de	  skulle	  ha.	  Tar	  gärna	  emot	  tankar	  och	  förslag	  från	  er	  om	  detta.	  
DRAMATURGI:	  Jag	  skulle	  vilja	  arbeta	  med	  Camilla	  Damkjaer	  som	  är	  teatervetare	  med	  
inriktning	  på	  cirkus	  och	  stödforskare	  i	  mitt	  forskningsprojekt.	  Jag	  vill	  att	  hon	  ska	  vara	  
med	  på	  ett	  hörn	  i	  projektet	  även	  om	  det	  skulle	  vara	  så	  att	  hon	  inte	  är	  dramaturg,	  jag	  vill	  
ha	  henne	  som	  samtalspartner	  och	  skulle	  väldigt	  gärna	  se	  om	  det	  går	  att	  ”bygga	  
dramaturgi”	  utifrån	  frågorna	  och	  principerna	  som	  jag	  vill	  undersöka	  tillsammans	  med	  
er,	  om	  era	  discipliner	  och	  den	  utrustning	  som	  ni	  använder	  och	  själva	  processen	  kan	  
skapa	  innehållet.	  Jag	  funderar	  också	  på	  Mia	  Winge	  som	  jobbade	  med	  oss	  i	  Inside	  Out	  då	  
vi	  har	  ett	  upparbetat	  samarbete,	  så	  det	  vore	  ju	  bra	  att	  fortsätta	  från	  det.	  Anledningen	  till	  
att	  jag	  tvekar	  är	  att	  jag	  tänker	  mej	  att	  vi	  ska	  ha	  ett	  ganska	  spretigt	  och	  olinjärt	  
berättande	  och	  jag	  vet	  inte	  om	  det	  är	  att	  ta	  vara	  på	  hennes	  starkaste	  egenskaper.	  
Funderar	  också	  om	  det	  skulle	  vara	  bra	  att	  ha	  in	  någon	  som	  jobbar	  med	  serieteckning	  då	  
jag	  inbillar	  mej	  att	  det	  är	  lite	  liknande	  dramaturgi	  med	  berättande	  bild	  och	  lite	  men	  
träffande	  text?	  Fortsättning	  följer…	  
KOREOGRAFI:	  Jag	  har	  inte	  tänkt	  att	  vi	  ska	  ha	  en	  ”koreograf,	  koreograf”	  men	  jag	  skulle	  
gärna	  vilja	  ha	  någon/några	  som	  hjälper	  oss	  med	  vissa	  specifika	  delar.	  Min	  erfarenhet	  är	  
att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  inte	  låsa	  sig	  vid	  en	  koreograf	  när	  man	  jobbar	  med	  
cirkusföreställningar	  utan	  att	  det	  kan	  vara	  en	  fördel	  att	  kunna	  jobba	  med	  olika.	  Jag	  
skulle	  gärna	  se	  att	  Cilla	  Ros	  som	  jag	  känner	  väl	  och	  som	  har	  jobbat	  i	  väldigt	  varierande	  
sammanhang	  skulle	  vara	  med	  i	  projektet.	  	  
Kom	  gärna	  med	  förslag	  om	  ni	  har	  egna	  idéer	  eller	  drömmar.	  	  	  
CIRKUSTRÄNARE:	  kan	  hänga	  ihop	  med	  koreografi	  men	  också	  vara	  helt	  inne	  på	  specifika	  
trick	  eller	  liknande	  som	  vi/ni	  vill	  lära	  er	  för	  det	  här.	  Här	  måste	  vi	  utgå	  från	  era	  behov.	  
LJUS:	  Jag	  vill	  gärna	  jobba	  vidare	  med	  Chris	  Sander	  som	  gjorde	  ljuset	  till	  ”Cirkushjärtan”.	  
Jag	  skulle	  vilja	  vidareutveckla	  hans	  koncept	  med	  lysrör	  och	  glödlampor	  som	  grund.	  Han	  
är	  också	  mycket	  intresserad	  av	  att	  experimentera	  och	  utveckla	  ljusidéer	  och	  han	  blev	  
inte	  avskräckt	  av	  att	  jobba	  med	  cirkus	  trots	  all	  speciella	  krav…	  
MUSIK:	  	  Mitt	  dilemma!	  Där	  har	  jag	  svårt	  att	  ta	  beslut	  åt	  vilken	  riktning.	  Å	  ena	  sidan	  
tycker	  jag	  att	  det	  tillför	  enormt	  mycket	  om	  musiken	  har	  en	  stark	  egen	  identitet.	  Skulle	  
tex	  gärna	  jobba	  med	  Rebekka	  Karijord.	  Å	  andra	  sidan	  finns	  det	  en	  styrka	  i	  om	  musiken	  
mer	  ”kompar”	  föreställningen	  och	  då	  skulle	  det	  vara	  väldigt	  kul	  om	  Henke	  o	  Sara	  
alternativt	  min	  sidekick	  i	  Cirkushjärtan,	  Stefan	  kunde	  göra	  musiken.	  Och	  då	  kommer	  
nästa	  fråga,	  ska	  musikern/na	  vara	  med	  på	  scen	  eller	  inte????	  Ja,	  här	  kom	  jag	  inte	  med	  
något	  tydligt	  förslag	  precis,	  snarare	  en	  liten	  information	  av	  mitt	  dilemma	  och	  alla	  förslag	  
och	  åsikter	  tas	  tacksamt	  emot.	  
SCENOGRAFI:	  Jag	  vill	  inte	  ta	  in	  en	  scenograf	  då	  jag	  vill	  utgå	  från	  den	  utrustning	  som	  ni	  
har	  i	  era	  discipliner	  och	  låta	  det	  styra.	  Istället	  vill	  jag	  jobba	  med	  ett	  team	  av	  de	  tekniska	  
som	  jag	  har	  runt	  mej;	  Poly,	  Anders	  Freudendal	  och	  Drake	  och	  låta	  dom	  bli	  en	  del	  av	  



”kreatörsteamet”.	  Utöver	  det	  skulle	  jag	  önska	  att	  vi	  kan	  ta	  in	  Joel	  Jedström	  och	  min	  
förhoppning	  är	  att	  han	  också	  kan	  tänka	  sej	  att	  vara	  med	  på	  turnén.	  	  
Jag	  vill	  jobba	  med	  en	  väldigt	  enkel	  scenografi.	  Samma	  grund	  som	  i	  Cirkushjärta	  med	  
rund	  röd	  cirkel	  och	  de	  redskap	  (cirkusutrustningen)	  och	  rekvisita	  vi	  behöver.	  Jag	  har	  en	  
idé	  om	  en	  grå	  yttervärld	  och	  ett	  färgrikt	  centrum.	  Som	  att	  rör	  man	  sig	  i	  periferin	  är	  man	  
grå	  men	  i	  mötet	  med	  andra	  får	  man	  färg…	  Svårt	  att	  realisera…	  Annars	  ser	  jag	  en	  enkel	  
estetik	  i	  svart,	  rött	  o	  vitt.	  Skulle	  vilja	  få	  känslan	  av	  ett	  snurrande	  rum,	  som	  att	  allt	  går	  i	  
cirklar,	  återupprepar	  sig.	  Jag	  vill	  att	  vi	  strävar	  efter	  att	  allt	  som	  vi	  använder	  har	  mer	  än	  
ett	  användningsområde.	  Tex,	  Anders	  dominoklossar	  från	  Cirkushjärtan	  blir	  silhuett	  av	  
”miljonprogramshus”	  i	  skuggspel.	  Om	  vi	  har	  dörren	  som	  ni	  redan	  varit	  inne	  på	  kanske	  
den	  går	  att	  vända	  på	  till	  bord	  och/eller	  säng	  etc.	  Skulle	  vilja	  att	  känslan	  av	  scenografin	  är	  
att	  ”allt	  är	  möjligt”.	  Just	  när	  publiken	  är	  trygg	  med	  att	  en	  bild	  har	  etablerats	  ändrar	  den	  
innehåll.	  Inget	  ska	  vara	  säkert.	  Lekfullt.	  
Jag	  kommer	  också	  vilja	  jobba	  med	  att	  ”läsa	  av”	  alla	  redskap,	  rekvisita	  osv	  som	  kommer	  
in	  på	  scenen.	  Allt	  som	  sätts	  på	  en	  scen	  berättar	  något	  vare	  sig	  den	  som	  har	  satt	  det	  på	  
scenen	  vill	  det	  eller	  inte.	  Jag	  vill	  att	  vi	  ska	  vara	  medvetna	  om	  det	  och	  göra	  medvetna	  val	  
och	  använda	  oss	  av	  möjligheten.	  Det	  behöver	  inte	  betyda	  ett	  linjärt	  berättande	  utan	  kan	  
vara	  absurt,	  kaosartat,	  upp	  och	  nervänt	  men	  medvetet…	  Det	  betyder	  att	  jag	  kommer	  
fråga	  er	  en	  massa	  och	  att	  jag	  hela	  tiden	  kommer	  försöka	  sätta	  föremålen	  i	  ett	  större	  
sammanhang.	  	  
KOSTYM:	  Jag	  vill	  jobba	  vidare	  med	  Anna	  Bonnevie	  som	  gjorde	  kostym	  till	  Doverie	  och	  
till	  Cirkushjärtan.	  Ni	  kan	  se	  lite	  av	  hennes	  egna	  kollektioner	  på	  hennes	  hemsida	  och	  där	  
Louise	  är	  modellen.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  hitta	  bra	  karaktäristiska	  kostymer	  till	  var	  
och	  en	  	  ensemblen,	  men	  även	  av	  att	  jobba	  med	  kostym	  konceptuellt	  och	  ”berättande”	  
och	  förvandlande	  i	  vissa	  scener.	  Jag	  är	  även	  mycket	  förtjust	  i	  många	  av	  de	  mer	  abstrakt	  
formade	  kläderna	  som	  anna	  har	  i	  sina	  egna	  kollektioner	  och	  jag	  skulle	  även	  vilja	  
undersöka	  om	  vi	  kan	  jobba	  med	  några	  av	  dom	  där	  vi	  utgår	  ifrån	  hennes	  kostymer	  och	  
undersöker	  vad	  det	  kan	  ge/berätta/föra	  till.	  Omvänd	  ordning	  från	  att	  hon	  skapar	  
kostym	  utifrån	  oss.	  Detta	  tänkte	  jag	  att	  jag	  och	  framförallt	  Louise	  kunde	  börja	  undersöka	  
under	  hösten.	  
	  
KARAKTÄRER:	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  vi	  undersöker	  hur	  det	  är	  att	  prata	  en	  cirkusdisciplins	  
språk.	  Och	  vad	  som	  händer	  när	  olika	  disciplinspråk	  kommunicerar	  med	  varandra?	  Hur	  
är	  det	  ”prata	  jonglering”	  med	  nån	  som	  ”pratar	  knivar”.	  Låter	  abstrakt	  men	  jag	  tror	  att	  ni	  
förstår	  vad	  jag	  menar.	  
Vad	  gäller	  era	  karaktärer	  skulle	  jag	  vilja	  att	  vi	  lägger	  ner	  omsorg	  o	  tid	  på	  att	  utveckla	  
dom.	  Jag	  skulle	  också	  vilja	  att	  alla	  har	  nån	  form	  av	  konflikt	  i	  sej.	  Tex	  att	  någon	  är	  
supermodig	  och	  superrädd,	  nån	  annan	  extrovert	  men	  blyg	  osv.	  Jag	  skulle	  också	  vilja	  att	  
vi	  på	  olika	  sätt	  får	  in	  mitt	  forskningsprojekts	  sju	  discipliner	  och	  dimensioner	  i	  
karaktärerna	  såväl	  som	  i	  arbetsprocessen.	  Kanske	  att	  ni	  alla	  får	  varsin	  dimension	  att	  
utgå	  ifrån?	  Jag	  har	  inte	  tänkt	  klart	  än	  på	  hur	  men	  kastar	  upp	  bollen	  så	  att	  även	  ni	  kan	  
vara	  med	  och	  tänka	  på	  det.	  Henrik	  och	  Louise	  är	  ju	  väl	  insatta	  i	  disciplin/dimension	  
tänket/forskningen	  men	  för	  er	  som	  inte	  är	  det	  kommer	  en	  snabb	  intro	  här:	  
SJU	  CIRKUSDISCIPLINER:	  I	  mitt	  forskningsprojekt	  och	  i	  forskningsredovisnings-‐
föreställningen	  ”Cirkushjärtan”	  har	  jag	  arbetat	  med	  utgångspunkt	  ifrån	  sju	  arketypiska	  
cirkusdiscipliner;	  akrobatik,	  lindans,	  flygande	  trapets,	  jonglering,	  clown,	  parakrobatik	  
och	  cirkusdirektören.	  Arbetet	  består	  av	  intervjuer,	  observationer,	  workshops	  mm.	  Med	  
enskilda	  artister	  som	  identifierar	  sej	  som	  sin	  cirkusdisciplin	  mer	  än	  som	  artist	  och	  med	  
kompanier	  som	  arbetar	  med	  en	  disciplin;	  Les	  Colporteur,	  sju	  lindansare,	  Cirk	  VOST,	  bara	  



luftartister	  osv.	  Ur	  detta	  arbete	  har	  sju	  dimensioner	  vaskats	  fram.	  Några	  av	  dom	  hade	  
jag	  på	  känn	  sedan	  innan	  och	  andra	  har	  tillkommit.	  Tillit,	  Allt	  är	  möjligt,	  Balans,	  Närvaro,	  
Misslyckande,	  Samarbete,	  Hängivenhet.	  Dessa	  använder	  sej	  flertalet	  av	  artisterna	  av,	  
oavsett	  disciplin	  i	  sin	  träning	  och	  sitt	  skapande	  och	  inte	  minst	  i	  sitt	  förhållande	  till	  risk.	  
För	  er	  som	  inte	  hört	  något	  alls	  om	  det	  här	  låter	  den	  här	  snabba	  beskrivningen	  säkert	  
hyfsat	  flummig	  och	  kanske	  till	  och	  med	  ointressant	  men	  jag	  har	  hur	  mycket	  material	  
som	  helst	  om	  detta	  och	  ”cirkushjärtan”	  som	  var	  en	  delredovisning	  av	  projektet	  finns	  
filmad	  så	  jag	  ska	  försöka	  se	  till	  att	  ni	  får	  den	  så	  snart	  som	  möjligt.	  	  
Hur	  som	  helst	  är	  detta	  ett	  tema	  som	  upptar	  en	  hel	  del	  av	  mitt	  liv	  och	  jag	  vill	  hitta	  ett	  bra	  
sätt	  att	  få	  in	  det	  i	  vår	  föreställning.	  Jag	  kommer	  bla	  att	  ha	  det	  som	  inspiration	  för	  min	  
arbetsmetod	  som	  regissör	  då	  det	  är	  nästa	  steg	  i	  forskningsprojektet.	  Men	  jag	  är	  också	  
mycket	  mån	  om	  att	  hitta	  hur	  erfarenheterna	  från	  ”Cirkushjärtan”	  kan	  transfereras	  in	  i	  
vårt	  projekt	  fyllt	  av	  ”antitrick”	  och	  bilder…	  Jag	  funderar	  just	  nu	  om	  det	  kan	  finnas	  
artister	  (tex	  molly)	  som	  är	  med	  oss	  på	  film	  eller	  om	  jag	  ska	  finnas	  med	  mina	  frågor	  ska	  
finnas	  med	  som	  en	  seriefigur	  som	  dyker	  upp	  över	  allt	  och	  ingenstans	  med	  nya	  frågor	  till	  
er?	  Jag	  funderar	  också	  på	  om	  vi	  ska	  fortsätta	  att	  utveckla	  möjligheten	  att	  kunna	  gå	  
mellan	  ”här	  och	  nu”	  till	  fantasivärldar	  och	  träningshallen	  till	  scenen	  på	  samma	  sätt	  som	  
vi	  nosade	  på	  i	  Cirkushjärtan.	  Ja,	  kära	  ni	  många	  frågetecken	  just	  nu…	  Men	  väldigt	  kul	  
frågetecken	  och	  även	  om	  jag	  tror	  att	  det	  kommer	  vara	  en	  mycket	  klurig	  process	  så	  
tycker	  jag	  att	  det	  är	  fantastiskt	  roligt	  och	  jag	  tror	  att	  vi	  kommer	  få	  det	  slitigt	  och	  väldigt	  
kul	  och	  att	  vi	  kommer	  lära	  oss	  en	  hel	  del!!!	  
	  
För	  mej	  är	  det	  extremt	  viktigt	  att	  vi	  utgår	  ifrån	  er	  när	  vi	  skapar	  föreställningens	  
karaktärer.	  Jag	  vill	  inte	  lägga	  på	  er	  något	  utifrån	  utan	  vill	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  gemensamt	  
sökande	  där	  ni	  är	  drivna	  i	  att	  hitta	  rätt	  och	  in.	  Däremot	  vill	  jag	  gärna	  utmana	  er,	  då	  jag	  är	  
hungrig	  på	  att	  se	  sidor	  av	  er	  som	  jag	  inte	  har	  sett	  förut…	  MEN	  som	  sagt,	  kan	  ni	  inte	  hitta	  
”in”	  i	  mina	  utmaningar	  är	  jag	  mer	  intresserad	  av	  att	  leta	  nya	  riktningar	  än	  att	  ni	  ska	  göra	  
något	  som	  känns	  pålagt.	  
	  
FOFO:	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  du	  kollar	  upp	  Juliett	  Lewis.	  Både	  som	  privatperson,	  rockstjärna	  
och	  i	  hennes	  olika	  filmkaraktärer	  tex	  ”Natural	  born	  killer”.	  När	  jag	  tänker	  på	  dej	  och	  det	  
vi	  har	  pratat	  om	  angående	  starka	  kvinnliga	  karaktärer	  så	  kommer	  jag	  hela	  tiden	  att	  
tänka	  på	  henne.	  Du	  kanske	  tycker	  att	  det	  låter	  helt	  galet	  men	  jag	  tycker	  verkligen	  att	  det	  
skulle	  vara	  spännande	  o	  roligt	  att	  se	  vad	  för	  en	  ny	  Fofo-‐karaktär	  det	  skulle	  komma	  fram	  
med	  henne	  som	  inspirationskälla!?	  Jag	  menar	  förstås	  inte	  rakt	  av	  henne,	  snarare	  en	  
känsla/temperament/attityd/förhållningssätt	  som	  skulle	  vara	  väldigt	  kul	  att	  se	  ur	  ett	  
Fofoperspektiv.	  Det	  känns	  ju	  ganska	  långt	  ifrån	  vad	  du	  brukar	  göra	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  
det	  är	  gigantiskt	  långt	  från	  dej.	  Är	  jag	  ute	  o	  cyklar?	  Det	  skulle	  vara	  väldigt	  kul	  om	  du	  
kunde	  smälta,	  vrida	  o	  vända	  på	  det	  några	  varv	  innan	  du	  dissar	  förslaget	  helt…	  Du	  är	  ju	  
också	  ”akrobaten”	  i	  den	  här	  föreställningen,	  det	  finns	  ju	  inga	  Antonar	  eller	  ”damp”typer	  
vilket	  jag	  är	  svag	  för	  och	  som	  jag	  tror	  skulle	  vara	  en	  viktig	  energi	  i	  föreställningen.	  Skulle	  
vara	  kul	  och	  se	  om	  du	  skulle	  kunna	  förvalta	  något	  av	  den	  ”arketypen”	  även	  om	  det	  
kanske	  inte	  är	  vad	  du	  identifierar	  dej	  med	  …	  	  
	  
JESPER:	  hoppas	  att	  du	  sitter	  bekvämt	  när	  du	  läser	  det	  här!	  Jag	  kan	  inte	  sluta	  att	  få	  upp	  
en	  bild	  av	  dej	  som	  en	  elegant	  androgyn	  knivkastar-‐quinna.	  Skärpan	  i	  att	  du	  kastar	  kniv	  
och	  jonglerar	  motorsågar	  skulle	  växa	  hundra	  procent	  i	  mina	  fantasier…	  Hoppas	  att	  du	  
också	  kan	  se	  ett	  uns	  av	  vad	  jag	  ser	  framför	  mig…	  Vad	  gäller	  knivkastartavlan	  och	  det	  
faktum	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  självklar	  aspirant	  till	  att	  stå	  på	  den	  i	  ensamblen	  så	  kan	  



det	  vara	  ett	  upplägg	  för	  en	  hel	  föreställning!	  Knivkasterskan/en	  som	  inte	  vill	  något	  
hellre	  än	  att	  få	  någon	  att	  ställa	  sej	  på	  knivkastartavlan	  så	  han/hon	  får	  visa	  sin	  konst	  och	  
hur	  ingen	  vågar	  lita	  på	  honom/henne	  och	  alla	  vägrar	  ställa	  sej	  där	  tills…	  Över	  lag	  finns	  
det	  något	  bra	  med	  att	  knivarna	  sätter	  ann	  en	  ton	  åt	  temat	  risk…	  Knivar	  som	  slipas…osv.	  
	  
LOUISE:	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  vi	  börjar	  undersöka	  och	  jobba	  lite	  under	  hösten	  tillsammans	  
med	  Anna	  om	  det	  är	  en	  bra	  idé	  att	  bygga	  din	  karaktär	  utifrån	  en	  person	  som	  ständigt	  har	  
att	  göra	  med	  tyg/material/kostym.	  Abstrakta	  och	  formmässiga	  till	  mer	  arketypiska.	  
Skor,	  kläder	  etc.	  Yta	  till	  innehåll.	  Jag	  har	  en	  massa	  suddiga	  bilder,	  tankar	  och	  ideér	  som	  
skulle	  vara	  kul	  att	  börja	  se	  om	  det	  kan	  bli	  något	  av.	  Jag	  tänker	  också	  på	  om	  du	  kanske	  
kan	  ha	  	  balans	  som	  något	  att	  ”struggla”	  med,	  det	  som	  har	  att	  göra	  med	  att	  vara	  överman	  
kanske	  även	  speglas	  i	  andra	  situationer?	  Och	  om	  du	  skulle	  kunna	  ha	  någon	  fiktiv	  
relation	  till	  lindans?	  Om	  Molly	  ska	  finnas	  med	  oss	  på	  film?	  Lindans	  mellan	  world	  traid	  
center	  osv.	  Låter	  nog	  väldigt	  skumt	  när	  jag	  mämner	  det	  här	  utan	  bättre	  förklaring,	  men	  
vi	  kan	  väl	  prata	  om	  det	  snart.	  
	  
HENRIK:	  Jag	  har	  ju	  nämnt	  de	  där	  med	  ”soffan	  som	  drar”	  för	  dej	  och	  det	  är	  en	  tanke	  som	  
inte	  riktigt	  kan	  släppa.	  Samtidigt	  som	  jag	  blev	  helt	  lycklig	  av	  att	  se	  dej	  som	  
cirkusdirektören	  med	  Al	  kvaliteter	  i	  Cirkushjärtan.	  Det	  är	  ju	  två	  extremt	  olika	  energier	  
svåra	  att	  kombinera.	  Men	  så	  slog	  det	  mej	  att	  det	  kanske	  är	  just	  det	  vi	  ska?	  Apropå	  
karaktärer	  med	  inre	  konflikt	  så	  är	  ju	  det	  här	  en	  svår	  men	  bra	  utgångspunkt	  som	  i	  alla	  fall	  
ger	  mej	  en	  stor	  lust	  att	  gå	  vidare	  mmed.	  
	  
DAVID:	  David,	  david,	  david…	  det	  känns	  som	  att	  man	  kan	  gå	  vilken	  väg	  som	  helst	  med	  dej	  
och	  därför	  blir	  det	  så	  svårt	  att	  säga	  nåt	  nu	  som	  kan	  begränsa!	  Man	  vill	  hålla	  
möjligheterna	  öppna!	  Men	  med	  tanke	  på	  disciplinerna	  så	  är	  ju	  du	  ”jonglören”	  i	  den	  här	  
ensemblen	  och	  på	  något	  sätt	  vill	  jag	  att	  det	  ska	  finnas	  med	  som	  utgångspunkt	  för	  dej.	  Vi	  
kan	  prata	  mer	  om	  det	  på	  skypen.	  
	  
ERA	  NUMMER:	  Jag	  har	  en	  fråga	  till	  er	  alla	  som	  handlar	  om	  hur	  ni	  förhåller	  er	  till	  era	  
nummer?	  Vill	  ni	  att	  dom	  ska	  vara	  som	  dom	  är	  eller	  är	  ni	  öppna	  för	  att	  forma	  om	  dom	  
utifrån	  vad	  ni	  kommer	  komma	  att	  ha	  för	  karaktär	  och	  roll	  i	  föreställningen?	  Jag	  menar	  
självklart	  inte	  att	  det	  ska	  gå	  ut	  över	  tekniken.	  Jag	  är	  mycket	  mån	  om	  att	  vi	  ska	  ha	  den	  
bästa	  teknik	  ni	  kan	  förmå.	  Jag	  menar	  snarare	  ingång,	  mening,	  riktning,	  dynamik	  etc	  
utifrån	  att	  era	  nummer	  ska	  vara	  en	  del	  av	  det	  som	  för	  föreställningen	  framåt.	  Skulle	  vilja	  
undgå	  dramaturgin	  av	  att	  vi	  har	  en	  föreställning	  som	  hänger	  samman	  och	  plötsligt	  
kommer	  ett	  cirkusnummer	  som	  blir	  en	  paus	  från	  det	  övriga.	  	  
	  
ANTITRICKS/småtricks/ILLUSIONER:	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  ni	  alla	  samlar	  på	  er	  
något/några	  ”antitricks”	  och	  gamla	  (eller	  nya)	  hederliga	  varieté-‐tricks.	  Anledningen	  till	  
att	  jag	  vill	  att	  ni	  alla	  ska	  ha	  såna	  är	  att	  det	  är	  ett	  sätt	  att	  kunna	  skapa	  bilder/situationer	  
som	  för	  oss	  framåt,	  etablera	  vem	  ni	  är/vad	  ni	  vill	  osv	  genom	  dom.	  Jag	  skulle	  tex	  gärna	  
vilja	  att	  någon	  gjorde	  ”kläd-‐bytar	  illusionen”	  med	  Louise.	  Att	  Fofo	  eller	  Louise	  ser	  vad	  ni	  
kan	  göra	  med	  råttfällor	  eller	  nåt	  mm	  Jag	  vet	  att	  David,	  Henrik	  och	  Jesper	  ju	  redan	  har	  en	  
hel	  del	  och	  jag	  skulle	  vilja	  att	  ni	  så	  snart	  ni	  kan	  berättar	  för	  mej	  vilka	  ni	  skulle	  kunna	  
tänka	  er	  att	  utveckla	  eller	  göra	  i	  vår	  föreställning	  samt	  förståss	  alla	  nya	  idéer	  också.	  	  Jag	  
kommer	  redan	  nu	  under	  hösten	  börja	  tillverka	  en	  del	  saker	  som	  jag	  tror	  att	  vi	  ska	  kunna	  
få	  användning	  för…	  Jag	  har	  pengar	  kvar	  i	  årets	  budget	  som	  jag	  skulle	  vilja	  använda	  till	  
det.	  Bla	  är	  jag	  mycket	  intresserad	  av	  magnetbord/magnetdörr.	  Är	  det	  någon	  av	  er	  som	  



har	  jobbat	  med	  det?	  Annat	  vi	  har	  pratat	  om	  hittills	  vid	  olika	  tillfällen	  är:	  Henrik	  upp	  o	  
ner	  i	  taket,	  David	  dra	  tunga	  saker	  med	  tänderna,	  massa	  cirkusdirektörshattar	  som	  rör	  
sej	  själv,	  Jespers	  knivar	  från	  taket,	  självförsörjande	  scenteknik	  etc…	  	  
	  
Teman	  för	  ”antitricks”	  som	  ni	  gärna	  får	  idéea	  runt	  är	  framför	  allt:	  att	  vända	  ett	  
misslyckande	  till	  en	  succé	  och	  olika	  former	  av	  möjlighet	  -‐	  risk	  -‐	  möjlighet	  -‐	  risk.	  	  
Men	  även	  tillit,	  balans,	  hängivenhet,	  allt	  är	  möjligt,	  närvaro	  och	  samarbete	  är	  teman	  som	  
det	  inte	  är	  dumt	  att	  ha	  olika	  tänkbara	  tricks	  för	  när	  vi	  sätter	  igång.	  
	  
IMPROVISATION:	  Jag	  håller	  nu	  på	  att	  läsa	  om	  allt	  från	  Pina	  Bausch,	  Jacques	  Leqoc	  till	  
Robert	  Lepages	  olika	  arbetsmetoder	  och	  jag	  inser	  att	  jag	  är	  mycket	  intresserad	  och	  
inspirerad	  av	  deras	  improvisatoriska	  processer.	  Jag	  vill	  att	  ni	  ska	  vara	  beredda	  på	  att	  vi	  
kommer	  jobba	  en	  hel	  del	  med	  olika	  improvisationer	  och	  övningar	  för	  att	  hitta	  scener.	  Jag	  
är	  inte	  van	  att	  själv	  leda	  ett	  sånt	  arbete	  men	  jag	  kommer	  förbereda	  mej	  väl	  och	  har	  följt	  
många	  andras	  exempel.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  arbeta	  så	  för	  att	  uppnå	  det	  
resultat	  som	  jag	  eftersträvar	  (och	  som	  ni	  har	  pratat	  om	  med	  bilder	  som	  berör	  osv).	  Och	  
jag	  vet	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  göra	  ett	  sånt	  arbete	  om	  inte	  alla	  som	  är	  med	  vill	  och	  är	  
öppna	  och	  beredda	  på	  att	  satsa	  in	  och	  köra.	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  ni	  reagerar	  på	  detta	  direkt	  
och	  att	  ni	  hör	  av	  er	  om	  ni	  känner	  minsta	  tvekan	  för	  att	  delvis	  arbeta	  så.	  För	  mej	  är	  detta	  
en	  viktig	  del	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  känna	  att	  jag	  tar	  steg	  i	  utvecklingen	  och	  då	  måste	  ni	  
kunna	  vilja	  att	  välja	  att	  lita	  på	  mej	  i	  det	  även	  om	  jag	  inte	  är	  så	  erfaren.	  Om	  inte	  är	  det	  
viktigt	  att	  vi	  pratar	  om	  det	  nu.	  
Jag	  tror	  att	  ca	  ett	  par	  timmar	  om	  dagen	  under	  de	  första	  repetitionsveckorna	  kommer	  
handla	  om	  det.	  
	  
REPUPPLÄGG:	  Jag	  tänker	  mig	  att	  jag	  ska	  börja	  jobba	  lite	  individuellt	  med	  Henrik,	  Louise	  
och	  Jesper	  under	  hösten.	  Jag	  tänker	  mej	  också	  att	  Fofo,	  David	  och	  jag	  ska	  få	  igång	  en	  
kommunikation	  o	  ett	  ”spår”	  så	  att	  ni	  kan	  börja	  förbereda	  vissa	  saker,	  göra	  lite	  
tankearbete	  osv	  även	  om	  ni	  jobbar	  för	  fullt	  i	  Tyskland.	  Jag	  planerar	  också	  att	  vissa	  
illusioner	  och	  viss	  rekvisita	  ska	  tillverkas	  under	  hösten	  så	  att	  vi	  kan	  börja	  utforska	  dom	  
om	  inte	  annat	  så	  rent	  tekniskt.	  
Ev	  kommer	  även	  visst	  förberedelsearbete	  av	  ett	  mer	  mentalt	  slag	  göra	  i	  c/o	  Lund	  och	  
Landskrona-‐projektet	  med	  intervjuer	  av	  barn	  mm	  på	  temat	  ”när	  möjligheten	  blir	  en	  
risk”.	  
	  
Under	  själva	  rep-‐perioden	  vill	  jag	  fördela	  arbetet	  per	  dag	  mellan	  tid	  för	  
improvisation/repetition,	  teknisk	  träning,	  sätta	  scener/teknisk	  repetition	  som	  grund.	  
Därefter	  kommer	  de	  olika	  momenten	  av	  arbete	  med	  ljus,	  musik,	  projektioner,	  text?	  
tillföras.	  Jag	  kommer	  börja	  med	  genomdrag	  hyfsat	  tidigt	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  se	  
flödet	  och	  kunna	  förändra	  och	  justera.	  Slutligen	  är	  det	  tänkt	  att	  vi	  ska	  ha	  två	  veckor	  i	  
Landskrona	  där	  vi	  har	  ca	  4	  till	  6	  öppna	  publikgenomdrag	  med	  tid	  för	  repetition	  mellan	  
dom.	  Detta	  var	  en	  extremt	  enkel	  skiss	  men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  bra	  att	  vi	  på	  ett	  tidigt	  
stadium	  börjar	  kommunicera	  hur	  vi	  vill	  arbeta	  så	  kom	  gärna	  med	  reaktioner	  och	  förslag.	  
	  
Under	  reptiden	  kommer	  det	  finnas	  ett	  par	  veckor	  där	  jag	  kommer	  jobba	  med	  en	  annan	  
sak.	  Jag	  vet	  att	  det	  inte	  är	  så	  smart	  men	  jag	  kan	  inte	  ändra	  på	  det.	  	  Jag	  tror	  att	  om	  vi	  
lägger	  upp	  en	  bra	  plan	  som	  utgår	  från	  det	  så	  blir	  det	  bra.	  Ni	  är	  ju	  alla	  så	  drivna.	  
	  



FILM/SERIER:	  Se	  cirkusdiscipliner	  så	  länge.	  Just	  nu	  har	  jag	  tankar	  om	  att	  ha	  med	  film	  på	  
scenen.	  Jag	  skriver	  mer	  om	  detta	  nästa	  gång.	  
	  
Galet	  läskigt	  att	  skicka	  det	  här	  kaosartade	  brevet!	  Men	  också	  hisnande	  kul!	  Här	  ska	  ju	  tas	  
risker	  så	  jag	  börjar	  med	  en	  rivstart	  och	  kastar	  mej	  ut…	  
	  
Allt	  gott	  och	  kraaam	  Tilde	  
	  
Hej	  igen,	  efter	  att	  jag	  har	  skrivit	  det	  här	  har	  jag	  haft	  en	  hel	  vaken-‐natt	  där	  hela	  
föreställningen	  har	  spelats	  upp	  i	  mitt	  huvud	  i	  olika	  versioner	  så	  massa	  nya	  saker	  har	  
kommit	  upp.	  Men	  jag	  har	  ingen	  chans	  att	  försöka	  få	  ner	  det	  här.	  Och	  det	  är	  ju	  så	  det	  
kommer	  vara	  från	  och	  med	  nu;	  en	  process	  som	  ständigt	  förändras	  och	  utvecklas	  tills	  vi	  
har	  premiär!	  


