
Dans i Blekinge, Pinamackorna & KLO Productions 
– en tidslinje från 2010 – 2020 
 
2010 
 
Juniorkompaniet och Ung Dans grundas 
Anna Johansson (dansare) startar Juniorkompaniet i 
Karlskrona och Malin Granqvist (danspedagog) 
startar Ung Dans i Ronneby. Dessa ungdomskompanier 
grundas i syfte att sprida kunskap och intresse 
för den samtida dansen i Blekinge. Juniorkompaniet 
drivs på ideell basis och läggs ned efter två år. 
Ung Dans blir en del av Ronneby kommuns 
kulturskola.  
 
2011 
 
Sommardans Blekinge grundas 
av Anna Johansson och Malin Granqvist. Sommardans 
Blekinge är ett sommarjobb där ungdomar får prova 
på hur det är att arbeta som dansare. Under tre 
veckor skapas en dansföreställning tillsammans med 
en koreograf och under en vecka åker dansarna på 
turné och framför verket runt om på torgen i varje 
kommun i Blekinge. Projektet fungerar som ett 
feriejobb och finansieras av Region Blekinge, Dans 
i Sydost och alla kommuner i länet.  
 
Sommardans Blekinge 2011 
Medverkande ungdomar: 17 pers 
Publikantal: 1000 pers  

 

 
 
Scenkonstgruppen Pinamackorna bildas  
av Emelie Trossö (skådespelare), Anna Johansson 
(dansare), Emma Nordanfors (koreograf), alla med 
rötter i Karlskrona. 
 
2012 
 
Sommardans Blekinge 2012 
Medverkande: 15 ungdomar   
Publikantal: ca 1000 personer 



 

 
 
Scenkonstgruppen KLO Productions bildas 
av Rebecca Yates och Anna Johansson, båda dansare 
med bas i Karlskrona.   
 
MOTIONEMOTION 
En barnföreställning av KLO Productions, som 
turneras i södra Sverige under 2012 och 2013 och 
framförs vid ca 35 tillfällen. 
 
Vad händer i kroppen när du blir arg? Hur rör du 
dig när du är super-duper-glad? motionEmotion är 
en dansföreställning som handlar om känslor och 
hur de yttrar sig. Stycket bygger på de fysiska 
kvalitéer som olika känslor tar fram hos oss. 
Karaktärerna du kommer få träffa är som 
förkroppsligade känslor.  

 
Av och med: 
Anna Johansson (dansare/Karlskrona)  
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona)  
Elin Samuelsson (dansare/Stockholm) 
 
VANDRANDE STAD- historier längs muren 
Manus, regi och koreografi: Pinamackorna 
 
En iscensatt stadsvandring baserad på 
Karlskronabornas historier och tankar kring sin 
hemstad. Under vår vandring mellan Bastion Aurora 
och Västerudden passerar vi platser där historia, 
kulturarv, samtid och framtid möts och utforskas. 
Vi undersöker hur Karlskronaborna förhåller sig 
till stadens identitet och vice versa; hur staden 
påverkas och skapas av sina invånare. 



 
Medverkande:  
Anna Johansson (dansare/Karlskrona) 
Emelie Trossö (skådespelare/Karlskrona)  
Emma Nordanfors (koreograf, dansare/Karlskrona)  
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona)  
Sara Jefta (musiker/Karlskrona 
Peter Larsson (skådespelare/Malmö) 
 
Föreställningen får stöd från Karlskrona kommun, 
Region Blekinge och Kulturrådet. 

 
2013 
 
Dans i Blekinge bildas 
av Malin Granqvist, Anna Johansson och Rebecca 
Yates. Dans i Blekinge är en ideell förening, vars 
målsättning är att stärka den professionella dans- 
och scenkonsten i Blekinge. Det första 
verksamhetsåret startar föreningen Träning för 
professionella scenkonstnärer, tar över projektet 
Sommardans Blekinge samt initierar NU! Blekinge 
Dansfestival.  

NU! – Blekinge 
Dansfestival 
Allmänheten i 
Blekinge bjuds 
in till en fem 
dagar lång 
festival som 
innehåller 
föreställningar 
och aktiviteter 

både för barn, unga, vuxna och äldre, amatörer och 
professionella. Festivalen besöks av ca 2500 
personer och är mycket uppskattad och lyckad. Dans 
i Blekinge är projektägare och festivalen leds av 
Emma Nordanfors, Emelie Trossö, Rebecca Yates och 
Anna Johansson. Festivalen genomförs i samarbete 
med och med stöd av: Region Blekinge, Dans i 
Sydost, Karlskrona Kommun, Blekinge 
Bildningsförbund, Karlskrona Riksteaterförening, 
Karlshamns Riksteaterförening, Blekinge 
Riksteaterförening, Karlskrona Filmstudio och 
Statens Kulturråd.  
 
Sommardans Blekinge 2013 
Medverkande: 21 ungdomar   
Publikantal: ca 1000 personer 
 
RES DIG! 
Dansföreställning i vilken KLO Productions gästar 
Regionteatern Blekinge/Kronoberg. 
 
Kan man vara öppen för nya saker men ändå behålla 
sin integritet? I Res dig! möter dansare från 
olika genrer varandra i en dynamisk föreställning 
som nyfiket undersöker olika sätt att vara och att 
dansa. Streetdance möter modern dans. 
 
Av och med: 
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona)  
Anna Johansson (dansare/Karlskrona) 
Lucas Carlsson (dansare, skådespelare/Stockholm)  
Viktor Fröjd (dansare, koreograf/Stockholm, Malmö) 
Andreas Sanchez (dansare/Stockholm)  



 
HÄR LIGGER JAG OCH DUGER 
Dansföreställning av Klo Productions, som framförs 
i Karlskrona och Ronneby. 
 
En visuellt stark föreställning där gränserna 
mellan musiker och dansare passeras frekvent. Där 
kvinnor möter kvinnor, där vardagslivet blir en 
scenisk manifestation. De olika kvinnorollernas 
strukturer plockas isär och studeras, hela tiden 
med frågan: Kan jag bara lägga mig på soffan, äta 
choklad och duga? 
 
Av och med: 
Anna Johansson (dansare/Karlskrona)  
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona)  
Sara Jefta (musiker/Karlskrona) 

BAKOM KULISSERNA 
Manus, regi och koreografi: Pinamackorna 
 
Pinamackorna bjuds in av Blekinge Museum för att 
skapa föreställningen Bakom Kulisserna i Blekinge 
Museums magasin i Karlskrona. Föreställningen får 
stöd från Kulturrådet, Region Blekinge och 
Blekinge Museum. 
 
Sekund efter sekund, minut efter minut, timme 
efter timme, 10 000 år går och går, bankar och 
slår. Vad är det egentligen som vi ska komma ihåg? 
Hur minns vi våra föremål och hur minns de oss? 
Står tiden still i ett museum? Vad innebär det att 
vara oberörbar och obrukbar? Vad får finnas med i 
vårt kulturarv? 
 
 



Medverkande: 
Anna Johansson (dansare/Karlskrona) 
Emelie Trossö (skådespelare/Karlskrona)  
Emma Nordanfors (koreograf, dansare/Karlskrona)  
Fia Janninge (musiker/Bräkne-Hoby) 
Raphael Solholm (ljusdesigner/Köpenhamn) 
 
2014 
 
Dans i Blekinge 
Föreningen startar ett nyhetsbrev med samlad 
information kring den dans- och scenkonst som sker 
i länet. Föreningen fortsätter att driva 
Sommardans Blekinge, initierar Impro-jams, samt 
börjar erbjuda enskilda medlemmar möjlighet att 
samproducera sina verk och få administrativt stöd.  
 
Sommardans Blekinge 2014 
Medverkande: 10 ungdomar 
Publikantal: ca 2000 personer  
 
FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMTIDEN 
Manus, regi och koreografi: Pinamackorna 
 
Pinamackorna har träffat människor i Blekinge och 
ställt frågan: Om vi vore i dina kläder vad skulle 
vi då uppleva? Svaren har varit många, såsom: att 
landa ett drömjobb, att vara lyckligt gift, att 
bli vän med sig själv, att inte ha några pengar, 
att inte ha vita tänder, vit lägenhet och en i 
övrigt fläckfri lycklig existens, att inte ha 
något att blogga om.  
 

I Föreställningar om samtiden tolkas Blekinge- 
bornas verkligheter genom dans, musik och teater. 
Publiken tas med på en vandringsföreställning 
genom hela teaterhuset, där vi möter karaktärer 
som berättar om det som känns avgörande här och 
nu.  
 
Föreställningen visas i Karlskrona, Karlshamn och 
Olofström och har stöd från Karlskrona kommun, 
Olofströms kommun, Region Blekinge och 
Kulturrådet. 
 
Blekinge Läns Tidnings Kulturpris 
“BLT:s kulturpris 2014 tilldelas Pinamackorna för 
deras tvärkonstnärliga och utan motstycke 
upplevelserika gestaltningar av Blekinge och 
Blekingeborna ur ett mångfacetterat och innovativt 
perspektiv. Genom sin förmåga att oförfalskat ge 
sin bild av den lilla människans berättelse i en 



större kontext har de med stor entusiasm funnit 
ett eget uttryck att tolka såväl dåtid och 
samtid.” 
 
Region Blekinges Kulturpris 
“Med ett lysande sceniskt tilltal har Pinamackorna 
i sina närvarande gestaltningar av Blekingarnas 
minnen och liv, förnyat och vitaliserat 
scenkonsten i Blekinge. Gruppens innovativa 
scenföreställningar har återkommande överraskat 
sin publik genom sin multikonstnärliga kompetens, 
samtida metodik och kulturpolitiska udd.” 
 
2015 
 
Dans i Blekinge 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd på 100 000 
kr från Region Blekinge. Vision för verksamheten 
lyder: “Vi ser framför oss ett Blekinge där 
professionella dansare vill bo och verka, där 
dansen är en självklar och stark del av 
scenkonstmiljön och där vi använder vårt unika 
geografiska läge för samarbeten över Östersjön.” 
 
Under 2015 inleder Dans i Blekinge ett samarbete 
med Regionteatern kring arrangerandet av Dansnät 
Sverige-föreställningar. Samarbetet innebär att 
Dans i Blekinge ger input i urvalsprocessen, 
hjälper till med marknadsföring samt fungerar som 
värdar vid gästspel i Blekinge. Dans i Blekinge 
fortsätter erbjuda hjälp vid ansökningsprocesser, 
faktureringstjänster, samt ställer upp som 
samarbetspartner i projekt.  

Dans i Blekinge erbjuder veckoträning för 
professionella dansare och andra scenkonstnärer. 
Under året arrangeras även workshops i Streetdance 
i Karlskrona och i Karlshamn.  
 
Sommardans Blekinge 2015 - Femårsjubileum! 
Medverkande: 14 ungdomar   
Publikantal: ca 2000 personer 
 
Dansfilm: If you can’t be you, be me  
skapad av Rebecca Yates, Lucas Carlsson och Emelie 
Trossö, med musik av Sara Jefta och Fia Janninge. 
Filmen skapas utifrån en längtan att bjuda upp 
till dans, att våga släppa loss, svänga på 
höfterna och tokdansa. Dansfilmen får stöd av 
Karlskrona Kommun och Dans i Blekinge och visas 
under Karlskrona Skärgårdsfest. 



Förstudie: Candide, eller optimismen  
KLO Productions inleder en förstudie inför 
dansföreställningen Eldorado. Förstudien genomförs 
under fyra veckor och leds av Anna Johansson, 
Rebecca Yates och Emelie Trossö. Studien består av 
en bearbetning av originaltexten, en bokcirkel och 
utforskande av en koreografisk metod. Förstudien 
får stöd från Konstnärsnämnden.  
 
KOPPLA KROPP 
Dansföreställning för barn av KLO Productions. 
Föreställningen visas som skolföreställning vid ca 
35 tillfällen i Blekinge och Kronoberg. 
 
 

 
 

Man tänker inte så mycket på kroppen. Den bara 
finns där. Kroppen kan vara lätt eller stark. Den 
kan vara långsam eller plötslig. Den kan vara fri 
eller frusen. I föreställningen Koppla Kropp möter 
vi en musiker, två dansare och en skådespelare som 
tillsammans försöker förstå kroppen genom toner, 
rörelser och tankar.  
 
Av och med: 
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona) 
Lucas Carlsson (dansare, skådespelare/Stockholm) 
Emelie Trossö (skådespelare/Karlskrona) 
Fia Janninge (musiker/Bräkne-Hoby) 
 
Inspirationsinjektionen 
En injektion av inspiration i form av tre 
workshopveckor tillsammans med tre olika 
scenkonstnärer; kompositören Erik Dæhlin (NO), 
danskonstnären Malin Astner (SE) och regissören 
Caroline McSweeney (IRL/DK). Projektet initieras 
av Pinamackorna och genomförs under hösten 2015. 
Deltagarna består av Pinamackorna med ensemble. 
Projektet ger möjlighet att fylla på våra kreativa 
depåer inför framtida projekt och samtidigt stärka 
Blekinges scenkonstnärer i sina yrken.  Projektet 
får stöd från Kulturrådet, Region Blekinge, 
Karlskrona kommun, Konstnärsnämnden, samt genom 
egenfinansiering. 
 
12 krönikor om kreativitet i Blekinge Läns Tidning  
Som ett svar på Blekinge Läns Tidnings kulturpris, 
skriver Pinamackorna 12 krönikor om kreativitet. 
 



2016 
 
Dans i Blekinge 
Våren 2016 fortsätter Dans i Blekinge erbjuda 
veckoträning för professionella dansare och 
dansare under utbildning. Under året anordnas två 
workshops, en med Khosro Adibi i samarbete med 
Dans i Sydost, samt en med Viktoria Andersson. 
Under hösten hjälper Dans i Blekinge till att 
arrangera en workshop med dansarna i JUCK och en 
workshop med en av dansarna i Complete, i 
samarbete med Regionteaterns gästspel. Dans i 
Blekinge fortsätter samarbetet med Regionteatern 
kring arrangerandet av Dansnät Sverige - 
föreställningar. I samband med gästspel anordnar 
Dans i Blekinge mingel på en lokal bar innan 
föreställningarna. Detta för att skapa en 
plattform för möten och samtal kring dans.  
 
Sommardans Blekinge 2016 
Medverkande: 11 ungdomar  
Publikantal: ca 1200 personer  
 
Unga dansare grundas 
Syftet med projektet Unga dansare är att erbjuda 
dansare och scenkonstnärer under utbildning att 
arbeta med en koreograf under en veckas tid. Detta 
för att få utveckla sitt konstnärskap, få 
inspiration inför fortsatta studier, samt få 
möjligheten att arbeta tillsammans med 
scenkonstnärer som har sin bas i Blekinge.  
 
 

 
 
De dansare som deltar i Unga dansare 2016 är Liza 
Tegel, Oliver Andersson, Olivia Klang och Cornelia 
Åkesson. Koreograf är Emma Nordanfors. Ett 15 min 
långt verk skapas till musiken "Das mädchen und 
der Tot" av Schubert, vilket framförs i 
Sparresalen i Karlskrona augusti 2016, i samband 
med premiären av dansföreställningen Eldorado. 
 
Administrativt stöd för enskilda medlemmar 
Dans i Blekinge och Teater Kontur samarbetar kring 
den ekonomiska administrationen av teater- 
föreställningen Den olycklige danske prinsen. 
 
 
 



 
 
ELDORADO 
Dansföreställning av Klo Productions 
 
Eldorado är en intensiv dansföreställning i form 
av ett koreografiskt kollage, fyllt av oväntade 
påståenden, blinda avfärdanden, tvärsäkra 
gissningar och rakt-på-sak-rannsakelser. Där 
situationer uppkommer som är lätta att känna igen, 
men som glider mot en plötslig absurd tillvaro. 
 
Idé och Koreografi: Anna Johansson (Karlskrona)  
Text: Emelie Trossö (Karlskrona)   
Musik: Sara Jefta (Karlskrona)  
och Fia Janninge (Bräkne-Hoby)   
Scenografi, kostym, ljus: Lisa Hjalmarsson (Oslo)  

Medverkande:  
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona)  
Fie Dam Mygind (dansare/Köpenhamn) 
Sören Linding Urup (dansare/Köpenhamn) 
 
Föreställningen visas i Karlskrona, Köpenhamn, 
Klaipeda och Växjö. Eldorado får stöd av Musik i 
Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona Kommun, 
Konstnärsnämnden och samproduceras med 
scenkonstkollektivet MomAndDad, Regionteatern 
Blekinge/Kronoberg och Dans i Blekinge. 
 
Blekinges 200 ord för kärlek 
Pinamackornas projekt Blekinges 200 ord för kärlek 
startar med en metafor och en fråga: - Samerna har 
200 ord för snö, tänk om vi, vi här i Blekinge 
hade 200 ord för kärlek! Vad skulle kunna hända 
då? 
 
Vi bestämmer oss för att skapa 200 nya ord för 
kärlek tillsammans med människor i Blekinge och 
förmedla dessa ord på olika sätt: en föreställning 
(200 ord för snö), en ordjakt (Blekinges 200 ord 
för kärlek) och en bok.  
 
Projektet spänner över tre år, med stöd från 
Kulturrådet, Länsstyrelsen Blekinge, Region 
Blekinge, Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, 
Regionteatern, Visit Blekinge, Blekingetrafiken, 
Swedbank, Dans i Blekinge och Stiftelsen Konung 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur.  



 
 
Ordinsamlingar: Blekinges 200 ord för kärlek 
Under sommaren 2016 påbörjar vi ordinsamlingen 
genom enskilda samtal. Under hösten håller vi en 
studiecirkel i syfte att skapa nya kärleksord. Vi 
arrangerar ordsamlarmöten (hösten 2016 och våren 
2017) runt om i Blekinge. Totalt deltar ca 600 
personer i denna del av projektet.  
 
200 ORD FÖR SNÖ 
Manus, regi och koreografi: Pinamackorna 
 
Vad kallar man kärleken till den som har lagat 
maten? Till den leende kassören eller till tjejen 
som slänger sig av cykeln för att hjälpa mannen 
som har ramlat på gatan? Vad kallar man kärleken 
till en bror man inte längre pratar med? Vad 
kallar man kärleken till en pappa man har träffat 

en enda gång? Vad kallas kärleken till ett 
kvarter, till ett fotbollslag eller ett land? 
Finns det en måttenhet för vad hjärtat rymmer? 
Genom musik, dans och teater gestaltas situationer 
där orden kommer till korta eller får en ny 
innebörd. För kärleken är ju så mycket mer än 
rosenblad och två äkta hälfter. Precis som snö är 
något mycket mer än något kallt och vitt som 
faller från himlen. 
 
Medverkande:  
Anna Johansson (dansare/Karlskrona) 
Emelie Trossö (skådespelare/Karlskrona) 
Fia Janninge (musiker/ Bräkne-Hoby) 
Lars Lindquist (musiker/Bräkne-Hoby) 
Benjamin Quigley (skådespelare/Stockholm) 
Hanna Reidmar (scenograf/Malmö) 
 

 



2017 
 
Förstudie: Far Away 
Under en vecka i april 2017, gör Pinamackorna en 
förstudie i samarbete med regissören Caroline 
McSweeney (IRL/DK). Syftet är att undersöka och 
utveckla idéer och material till en kommande 
scenkonstnärlig produktion. Denna researchvecka 
äger rum på Nebbeboda Skola i Olofström och stöds 
av Region Blekinge, Karlskrona kommun och genom 
egen insats.   
 
200 ord för kärlek i det Blekingska landskapet 
De insamlade orden gestaltas i ordkonstverk i form 
av 200 anatomiska hjärtan i lera, skapade av 
konstnären Susanne Demåne. Dessa ordgömmor 
placeras runt om i hela Blekinge och blir sökbara 
genom Geocaching. Detta innebär att det nu är 
möjligt att upptäcka både det blekingska 
landskapet och blekingebornas 200 ord för kärlek! 
Ordgömmorna blir loggade över 2000 gånger. 
 

 

Gästspel: Eldorado 
Karlshamn, Kalmar, Dansmässan i Stockholm (utdrag) 
och Riksteaterns utbudsdagar södra och västra 
Sverige (utdrag).  
 
Gästspel: 200 ord för snö  
Ronneby Folkteater, Regionteatern i Växjö, Malmö 
Stadsteater, Emmaboda Folkets Hus, Karlskrona (som 
skolföreställning) och Skolscen Sydost i Ronneby. 
Föreställningen beräknas nå ut till ca 2000 
personer.  
 
Dans i Blekinge  
Föreningen fortsätter driva projektet Unga 
dansare, grundar Blekinge Dansresidens och bjuder 
in till Dansdag. Dansföreställningen Skärmsystrar 
skapas i samproduktion med Nilla Björkman 
(dansare). 
 
Unga Dansare 2017 leds av koreografen och dansaren 
My Johansson och årets unga dansare är: Olivia 
Klang, Liza Tegel, Louise Dursjö och Kevin 
Björkman. Unga dansare genomförs med stöd av 
Karlskrona Kommun. 
 
Under sommaren 2017 bjuds fyra danskonstnärer in 
till tre veckors residens i tre kommuner i 
Blekinge län. Under residensperioden finns 
möjlighet till daglig träning för dansare i länet. 
Blekinge Dansresidens får stöd av Dans i Sydost 
och Karlshamns Kommun. 
  
 



 
 
Som avslutning på Blekinge Dansresidens och 
projektet Unga dansare, som genomförs parallellt, 
ordnar Dans i Blekinge en Dansdag i Salongen i 
Karlskrona Konsthall den 4 augusti 2017. Dagen 
innehåller en workshop, ett lunchdisco och ett 
impro-jam. Hela dagen präglas av en speciell, 
inkluderande och spännande atmosfär. På kvällen 
sker tre visningar; Residensvisning, visning av 
Unga dansare och visning av Rebecca Yates 
undersökande projekt Landscape 35. Omkring 60 
personer ser visningarna och responsen från både 
deltagare och publik är mycket positiv. 
   
Sommardans Blekinge 2017 
Medverkande: 12 ungdomar   
Publik: ca 1200 personer 

 



Förstudie: The Silver Bullet Camp  
KLO Productions bjuder in till The Silver Bullet 
Camp, som innebär att deltagarna får bearbeta och 
ge utlopp för “ohämnade oförrätter”, bland annat 
genom serietecknande och wrestling. 
 
Vi tilltalas av det kompromisslösa som finns i 
seriernas och wrestlingens värld, där det inte 
finns rum för någon gråskala. Kanske för att 
ilskan som har lagts på hög inom oss inte heller 
rymmer någon gråskala. Kanske för att även den är 
kompromisslös. Eller är det en längtan efter att 
inte ta någon annans upplevelse i beaktande? 
 
The Silver Bullet Camp äger rum på Blekinge 
Folkhögskola i Bräkne-Hoby, Nebbeboda skola i 
Olofström, Gullholma gård / Land 404 i Karlskrona, 
samt på Danscentrum Syd i Malmö. Med ett samlat 
material bjuder KLO in till en visning den 30/11 i 
Karlskrona Konsthall.  
 

 

Projektet genomförs med stöd av Musik i Blekinge, 
Region Blekinge, Karlskrona Kommun, Olofströms 
kommun och i samproduktion med Regionteatern 
Blekinge/Kronoberg. 
 
Medverkande:  
Anna Johansson (koreograf/Karlskrona) 
Rebecca Yates (dansare/Karlskrona) 
Fie Dam Mygind, (dansare/Köpenhamn) 
Hanna Reidmar, (scenograf/Malmö) 
Karolina Bång, (serietecknare/Malmö) 
Fia Janninge, (musiker/Ronneby) 
Sara Jefta, (musiker/Bräkne-Hoby) 
Emelie Trossö, (producent/Karlskrona)  
 
Samarbete med Blekinge Museum 
Pinamackorna bjuds in till att skapa guidade turer 
på Blekinge Museum. Pinamackorna skapar koncept, 
skriver manus och ger förslag på aktiviteter för 
barn och unga.   
 
2018 
 
Gästspel: 200 ord för snö  
EXPO:Scenkonst, Riksteaterns utbudsdag för fria 
grupper i Helsingborg i februari 2018. 
 
Dans i Blekinge  
Föreningen fortsätter driva projekten Sommardans 
Blekinge, Unga dansare och Blekinge Dansresidens.  
 
 
 



Maker Culture Collective  
Dans i Blekinge inleder ett samarbete med 
företaget 10X Labs i syfte att starta ett nätverk 
för perifer scenkonst.  
 
Sommargyllingens skygga tillvaro (arbetstitel) 
Med avstamp i samarbetet med Caroline McSweeney 
(förstudien Far Away) bjuder Pinamackorna in 
tilltänkta nordiska samarbetspartners till ett 
första möte på Nebbeboda skola i Olofström. Det 
blir ett sätt att få träffa varandra och sätta 
igång arbetet. Ansökningsprocess, hösten 2018. 
  
Samarbete med Blekinge Museum 
Pinamackorna fortsätter samarbetet kring guidade 
turer på Blekinge Museum. Genomförande juli 2018.  
 
Residens/Festival: The Silver Bullet  
KLO Productions söker dansresidens för projektet 
The Silver Bullet. KLO söker även till festivalen 
ICE HOT på Island för att göra ett projekt-pitch.  
 
2019 
 
SOMMARGYLLINGENS SKYGGA TILLVARO 
En platsspecifik föreställning på Nebbeboda skola, 
med ett nyskrivet manus utvecklat genom metoden 
Devising. Ett samarbete mellan regissören Caroline 
McSweeney och Pinamackorna. Premiär, våren 2019. 

 
 
En omslutande upplevelse, där märkliga händelser 
med olycksbådande undertoner utvecklar sig. Ett 
universum som är välkomnande och tryggt samtidigt 
som det ger upphov till en känsla av oro. En 
krypande känsla som ställer frågor kring den roll 
vi spelar i dessa tider av politisk turbulens och 
klimatförändringar. Frågor om hur vi kan leva med 
det konstanta medvetandet - vetskapen om 
människors lidande. 
 
THE SILVER BULLET 
Ohämnade oförrätter + dans + serieteckning + 
wrestling = Scenkonst-experiment-smocka! En 
dansföreställning av KLO Productions. Turné, 
hösten 2019.  
 
 
 



 
 
En våldsam kamp som växlar mellan upprättelse och 
berättigande, intimitet och förståelse. Att ta den 
plats en faktiskt äger. Men mest handlar det om 
att rasa ned och slå sig upp. 
 
Landscape 35 
Rebecca Yates   
 
Dans i Blekinge  
Föreningen fortsätter driva Sommardans Blekinge, 
Unga dansare och Blekinge Dansresidens. Projektet   
Maker Culture Collective fortsätter genom att 
undersöka möjligheten att skapa en konstnärsdriven 
arrangörs-organisation. Dans i Blekinge medverkar 
under Lyckå Kammarmusikfestival och visar det vi 
kallar “Schubertkoreografin”.   
 

2020 
 
JAG FALLER ALLTID FÖR MÄN 
En “friskis&svettisföreställning” av Pinamackorna. 
Manus och koreografi av Emma Nordanfors. Premiär 
våren 2020.  
 
Medverkande: 
Emelie Trossö (skådespelare/Karlskrona)  
Benjamin Quigley (skådespelare/Stockholm)  
 
Dans i Blekinge  
Föreningen fortsätter driva projekten Sommardans 
Blekinge, Unga dansare och Blekinge Dansresidens. 
 
Förstudie - ?  
KLO Productions sätter igång med nytt projekt! 
 
 
 
  


