
KULTURPROJEKT SÖKER FLERSPRÅKIGA UNGDOMAR! 
 
Talar du flera språk, är mellan 13-17 år och är intresserad av att jobba med kultur? 
Vi söker dig som vill delta i ett kulturprojekt som handlar om hur vi kan göra scenkonst 
tillgänglig för fler. 
 
Koreografin - interaktivitet, språk och integration är ett 
kulturprojekt som vill skapa scenkonstupplevelser där 
publik med olika språk kan mötas. Det ska ske genom 
att föreställningen Koreografin översätts till 10 språk.  
I Koreografin får publiken följa instruktioner via 
hörlurar där en röst säger hur de ska röra sig och vad 
de ska tänka på (se trailer!).  
 
Som deltagare i projektet kommer du tillsammans 
med andra flerspråkiga ungdomar delta i workshops 
där vi jobbar med olika teman som rör 
föreställningen. I början av projektet arbetar vi mycket 
med att testa de översättningar som gjorts. Senare i 
projektet kommer vi att fokusera mer på inramningen 
av föreställningen. De idéer och perspektiv som du 
och gruppen bidrar med kommer att vara med och 
forma den nya översatta versionen av föreställningen. 
 
Vi söker främst deltagare som utöver svenska talar: turkiska, sorani och tigrinska. 
 
Projektet pågår i 2 år och vi träffas ca 2 timmar i månaden. Som deltagare får man lön och 
träffarna kommer framförallt att vara i Haninge. 
 
Ansök till att vara med i projektet genom att maila till info@koreografin.se och ange: 

- Namn och ålder 

- Vilka språk du talar 

- Varför du vill vara med i projektet 

- Om du håller på med dans, teater, musik eller något annat, berätta om ditt intresse 
och varför det är viktigt för dig! 

 
Hör gärna av dig till Karin Wiklund tel. 0730919287 eller maila karin@koreografin.se om du har 
frågor!  
 
Projektet är ett samarbete mellan danskollektivet Johanssons pelargoner och dans, Haninge 
kommun och Unga Klara.  
 
Hemsida: www.koreografin.se 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P7SEmQWJiGY

