
IT HAPPENS BECAUSE OF US 

Sardine Sauvage forestallnigssvit Jag behover krypa ur mitt skinn ibland inleds med verket
It happens because of us. Ett verk dar du som ensam besokare moter dansaren och 
musikern i ett rum och far ett helt eget litet dans- och ljudverk skapat at dig i stunden. 
Besoket varar cirka 5 minuter per besokare och ager rum i Lernias lokaler bredvid 
Lansteatern med start 90 minuter innan forestallnigssviten borjar pa teatern. 

Max 12 personer per forestallningstillfalle kommer att hinna ta del av denna upplevelse. 
OBS! Du behover biljett till forestallningen for att kunna ta del av It happens because of 
us.
For att ha en garanterad tid foranmaler du dig, forst till kvarn galler. 

Sa har gar det till:  
Skicka ett mejl till info@sardinesauvage.com eller ett sms till 0703-586754 om vilken dag
du vill komma, fredag den 9/11 eller 10/11. Du far da tillbaka ett klockslag nagonstans 
mellan kl 17.30-18.30 (fredag) och 14.30-15.30 (lordag). Skicka ett kort svar att du 
mottagit och godtagit ditt klockslag.

Senast 5 minuter innan ditt klockslag forvantas du befnna dig utanfor ett tydligt angivet 
rum pa 2:a vaningen i Lernias lokaler pa Bredgatan 4, nara Lansteatern. OBS! alltsa att 
denna del av forestallningssviten inte sker i Lansteaterns lokaler. 
For spontana besokare - se tidsschema pa teaterns dorr ca 2 timmar innan 
forestallningsstart for att se om det fnns lediga platser och skriv upp dig dar!

Nar du anlant: du som besokare vantar utanfor tills du valkomnas in i rummet. I rummet 
befnner sig dansaren Claudine Ulrich och ljudkonstnaren Jens Friis-Hansen. 
Du har drygt fyra minuter i rummet tillsammans med Claudine och Jens. Claudine kommer 
att ha ogonbindel pa sig, hon dansar alltsa blind. Motet fokuserar pa kommunikation utan 
ord. 

Innan du gar in: du och Jens kommer overens om dansen ska ske i tystnad eller till musik. 
Valjer du att det ska vara till musik sa kan du valja a) nagot du har med dig (pa din 
telefon, lasplatta eller liknande) och som kopplas in i den musikanlaggning som fnns i 
rummet. Eller b) att fa skapat ett unikt stycke musik som Jens skapar utifran det som 
uppstar i rummet nar du, han och Claudine ar dar tillsammans. It happens because of us.
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Nar du kommit in: Claudine kommer att halsa pa dig taktilt (beroring). Musiken satts igang
eller  Claudine far ett tecken att hon ska dansa utan musik. Du kan satta dig eller sta. Du 
ar ocksa valkommen att bejaka en eventuell impuls att vilja delta i stycket. T ex ga in i 
dansen med Claudine genom att bara sta nara, halla en hand pa hennes arm eller dansa 
med fullt ut, osv. Du kan ocksa sjunga eller pa annat satt delta i skapandet av musiken, 
det som sker sker. Var bara medveten om att hon inte kan se dig. It happens because of 
us... 

Nar stycket ar slut: du valjer om du tar av Claudines ogonbindel eller om du gar utan att 
hon har sett dig. I vilket fall uppskattar hon att halsa hej da. Jens kommer att leda dig ut 
ur rummet och sedan ar det dags for nasta besokare. 

Efter du har gatt ut: Claudine och Jens ar tacksamma for feedback for att kunna utveckla 
verket. Om du kanner for det - skriv garna nagot i boken! Skriv da garna ocksa din 
mailadress om du ger tillatelse att Claudine kontaktar dig.

De ovriga 3 verken inleds pa Lansteaterns vanliga scen kl 19 pa fredagen och kl 16 pa 

lordagen. 

Varmt valkommen!


