VARIA18 SHORT CUT Performance Program 13/4 & 14/4 at. 19.00 (in English below)
Välkommen till kvällar med tre soloföreställningar per afton.
VARIA är glad att åter presentera soloarbete av lysande scenkonstnär Andrew Morrish från Australien. Ett solo av Morrish är
till lika delar överraskande och intuitivt när det materialiseras ur humor, allvar, skärpa, rock-rollpoesi. Kvällarna bjuder även
solon av Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Shröder - dans och rörelse, röst och ord mixas i tid och rum.
13/4 & 14/4 19.00 - ca20.40 (inkl. paus)
KLIPP SJU & KLIPP TOLV Solon av Andrew Morrish, scenkonstnär (AU) (sololängd ca40 min)
"Mina solo baseras på frågorna om "vad som behöver sägas? " "och hur kan jag säga det?" Dessa frågor ställs och besvaras
medan jag utför, och sträcker sig från det banala till det reflektiva.
KLIPP ÅTTA & KLIPP ELVA Solo av Maria Mebius-Shröder, dansare (S) (solo längd ca20 min)
I solo improvisation är Marias intresse oväntade ögonblick där ljud, rytm, rörelse tillsammans utvecklas i musikalisk process.
KLIPP NIO & KLIPP TIO Solo av Lisa Larsdotter Petersson, scenkonstnär (S) (sololängd ca20 min)
Lisa är en seriös, humoristisk artist som i solon använder rörelse, ljud, ord assisterad av det oförutsägbara och det uppenbara.
PLATS/BILJETTER - VARIA18 SHORT CUT, SOLO PERFORMANCE 13/4 & 14/4
Plats: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9, 41119 Göteborg.
Biljett: Tidig biljettbokning rekommenderas till: info(a)varia-impro.se (i mail uppge - namn, tel, datum, antal biljetter).
Obs! Deadline biljetter via bokning som ovan: 6/4.
Om du inte bokar din biljett - säljs biljetter på dörr (kontant/swish, i mån av tillgång). Dörr öppnar 20 min före start.
Pris: 150 kr. Rabatter: 2 kvällar/samma person 225 kr eller 1 kväll & ta med 1 vän/2 personer 225 kr.
VARIA18 SHORT CUT-pass: Om du planerar att delta i Utbildningsprogram & att se 2 föreställningskvällar, erbjuder VARIA ett
specialpass/för information, bokning, betalning gå till VARIA webbsida.
När du bestämt dig för att boka via mail till oss åtar du dig att betala utvalda delar. VARIA arrangeras av konstnärer och är beroende av inkomst för
realisation av arrangemanget. Läs mer på VARIA hemsida och tack för att du respekterar detta!

www.varia-impro.se
Welcome to evenings with three solo-performances per night.
VARIA is delighted to once again introduce solo-work by the eminent performance-artist Andrew Morrish. A solo by Morrish
is equally surprising and intuitive when materializing from humour, sincerity, sharpness, rock-roll poetry. Further solo´s by
Lisa Larsdotter Petersson and Maria Mebius-Shröder is part of the evenings - dance, movement, voice, words is mixed in time
and space.
13/4 & 14/4 19.00 – ca20.40 (incl. paus)
SEVENTH CUT & TWELFTH CUT Solos by Andrew Morrish, performance-artist (AU) (solo-length ca40 min)
"My solos are based in the questions of "what needs to be said?" "and how can I say it?"
These questions are asked and answered whilst I am performing, and range from the banal to the profound.
EIGHT CUT & ELEVENTH CUT Solos by Maria Mebius-Shröder, dancer (S) (solo-length ca20 min)
In solo improvisation Maria´s interest is unexpected moments where sound, rhythm, movement together are developed in
musical process.
NINTH CUT & TENTH CUT Solos by Lisa Larsdotter Petersson, performance-artist (S) (solo-length ca20 min)
Lisa is a serious, humorous artist that in solos uses movement, sound, words assisted by the unpredictable and the obvious.
LOCATION/TICKETS – VARIA18 SHORT CUT, SOLO PERFORMANCE 13/4 & 14/4
Location: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9, 41119 Göteborg, Sweden.
Ticket: Recommended is early booking to: info(a)varia-impro.se (ad to email - name, tel, date, number of tickets).
Note! Deadline tickets via booking: 6/4. If you do not book your ticket - tickets are sold (cash/swish, in subject of availability)
at the door. Door opens 20 min before start.
Coast: SEK 150. Discounts: 2 evenings/same person SEK 225 or 1 evening & bring a friend ticket/2 persons SEK 225.
VARIA18 SHORT CUT-pass: If planning to participate in Educational Program and to see 2 performance-evenings, VARIA
offers a special-pass: Go to VARIA website for info, booking, payment.
When decided to book ticket via mail to us, you commit to pay selected parts. VARIA is arranged by artists and depend on income for realization of these
arrangements. Please read more at VARIA website and thanks for respecting this.

www.varia-impro.se
VARIA2018 & Solo 2018 har stöd från Göteborgs Stad Kultur/VARIA2018 & Solo 2018 receive support from Gothenburg City Culture
(Med reservation för ändringar/With reservation for change)

