
90°F [NITTIO GRADER FAR AND HEIGHT]  
Jag kan inte stötta dig om du inte lutar dig mot mig. 

90°F är en dansföreställning om närhet och att
våga släppa någon inpå livet. Vad sker med en re-
lation när man visar sig svag? Hur kommer det sig 
att vi sällan vågar visa oss sköra? Vi omprövar vad 
det betyder att vara stark och gestaltar hur nära re-
lationer kan få oss att både bygga och rasera våra 
inre murar. 90°F är en urladdning och ett explosivt 
kraftprov som utstrålar både skörhet och styrka.

DANSKOMPANIET JELNEK
JELNEK är övertygade om att dans är till för alla 
och arbetar med att sprida dans genom före-
ställningar och workshops. Samtliga av JELNEKs 
medlemmar är utbildade vid Kandidatprogrammet 
i danspedagogik på DOCH och brinner för att möta 
barn, ungdomar och vuxna genom dans.

JELNEK består av Jasmine Attié, Karla Búcaro, 
Nathalie Hillman och Lovia Wallerström. 90°F 
har utvecklats tillsammans med dansaren Tuva 
Nordelius, som både varit med i skapandet och 
medverkar på scen.

ALLMÄNT
Målgrupp: Mellanstadium-gymnasium, vuxna
Speltid: 40 minuter
Medverkande: 5 dansare
Spelyta: Minst 8x8 meter
Byggtid/rivtid: 3 timmar/1 timme
Max publikantal: 80 personer eller enligt ök
Ljud: Ljudanläggning med AUX-sladd
Ström: 16A
Spelperiod: Augusti 2018 och framåt
Golv: Ej betonggolv
Övrigt: Mörkläggning är ett krav

PRIS 
Första föreställningen        18 500 kr ex. moms

Andra föreställningen (samma dag)        8 500 kr ex. moms 
Transport och eventuella kostnader för logi och traktamente tillkommer
 

WORKSHOPS
Vi erbjuder även anslutande dansworkshops och
publiksamtal. Kontakta oss gärna för mer informa-
tion.
Dansworkshop à 60 min         3 500 kr ex. moms *

Publiksamtal à 30 min         2 000 kr ex. moms
*10% rabatt på det totala workshoppriset vid bokning av fem eller fler

KONTAKT
info@jelnek.com
0766193969
www.jelnek.com
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