
Akt1Ömsa 
I regi och koreografi av Ika Nord

Hur ser vi på våra misslyckanden?

Med det verkliga livet och den egna erfarenheten 
som utgångspunkt, har studenterna tillsammans 
med Ika Nord skapat en optimistisk rörelserevy  
om den fysiska begränsningen.

En skräddarsydd bagatell och kärleksförklaring  
till mimkonsten under mottot:

Mot ljuset!

Akt2Ögonblick 
I regi och koreografi av Anne Jonsson

Om den tillsynes enkla promenaden över ett torg.  
Livet som strömmar runtom oss och staden som 
pågår. En fantasi om att få ta plats eller en plats  
där fantasin utspelar sig. Med fri inspiration från 
pjäsen Timmen då vi inte visste något om varandra 
av Peter Handke.  

Anne Jonsson och studenterna undersöker i  
Ögonblick hur våra offentliga platser också är plats  
för berättelser. Ögonblicksbilder av det banala och 
det unika myllrar fram över torget, uppstår inför 
våra ögon och försvinner i en blinkning. 
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MimEx19
Uppgiften var att göra en examensproduktion. 

Det blev två. 

Två akter, två regissörer,  
två olika arbetsprocesser.

Två månaders samskapande  
i två parallella universum.

Sju studenter.

Det är med stor glädje och nyfikenhet vi nu  
lämnar över dessa verk till er, kära publik.

VÄLKOMNA! 

*Marina Almén examensproduktion heter Pappas Pojke och ges  
under Scenex19, examensproduktionerna som studenterna vid  

institutionen för scenkonst presenterar under april och maj 2019.
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