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Produktioner och turné !
2018 !
Känslolabyrinten-föreställning och workshops 
Under hösten 2018 skapade vi en ny föreställning för lågstadiet, Känslolabyrinten. Det genomfördes genom flertalet 
skapande skola projekt med skolor i Stockholm & Värnamo och med Stöd av Stockholm Stad och Byggnads 
kulturstipendium. Residens var förlagt på Subtopia i Alby, som var vår samarbetspartner i den här produktionen. !
Känslolabyrinten- workshops 
Skapande skola projekt med workshops för alla förskoleklasser i Lekebergs kommun. !
Koreografer för feriepraktiken i Jönköpings region 
Ungdomsprojekt där de medverkande får prova på att jobba som dansare under några veckor i ledning av 
kompaniet. Tillsammans skapade vi föreställningen #slutspurten som hade sin premiär på invigningen av Värnamos 
nya Kulturhus Gummifabrikens stora scen. !
Koreografer för feriepraktiken i Gävleborgs län 
Ungdomsprojekt där de medverkande får prova på att jobba som dansare under några veckor i ledning av 
kompaniet. Tillsammans skapade vi föreställningen Valet.nu och var på en turné runtom i länet. Vi medverkade även 
på dansfestivalen ”Dansplats skog” i september. !
2017   !
Tillfälligt Avbrott - en dansföreställning om stress 
Skapande skola projekt. Turné med dansföreställning och tillhörande workshop i Skarpnäck, Vetlanda, Ronneby, 
Mönsterås, Sandviken, Sölvesborg och Kalmar.  !
2016   !
Tillfälligt Avbrott - en dansföreställning om stress 
Skapande skola projekt. Turnéslingor med dansföreställning och tillhörande workshop i Fagersta, Ovanåker, Gävle 
och Kungsör.  !
Come Back 
Dansfilm skapad av danskompaniet tillsammans med komponisten Natalie Migdal. 
Har visats på Stockholms Dansfilmfestival på Zita-biografen och senare Dansens Hus i Stockholm. !
2015 !
Bollplank - en dansföreläsning om kommunikation 
Ett samarbete mellan vårt danskompani och föreläsaren Lottie Johanson Skarstedt. Beställningsverk av Kår393 i 
Stockholm som arbetar med sociala frågor. Medverkade även som programpunkt under Stockholms Kulturnatt i 
samarbete med Sensus Studieförbund. !
Tillfälligt avbrott - en dansföreställning om stress 
Skapande skola projekt. Turné med dansföreställning och tillhörande workshop för alla elever i årskurs 7 i Gislaved 
kommun. !!!
     



!
2014 !
Jag väntar här 
Ett projekt för insamling till Cancerfonden. Spelades bland annat i Ältas kulturknut och på Kår 393. !
Tillfälligt avbrott (vuxenversion) 
Hälsodag på Kår 393 i Stockholm. Föreställning, workshop och föreläsning. !
2013 
Tillfälligt Avbrott- en dansföreställning om stress (vuxenversion) 
Premiär för verkets första version. Beställningsverk till Frizon, en musikfestival i Örebro. !
Undervisning 
Framework har undervisat genom flertalet skapande skola workshops samt klasser inom modernt och jazz på följande 
skolor: !
-Lovkurser på Subtopia under året 2018 !
-Balettakademien i Stockholm och Umeå  !
-Kaggeholms Folkhögskola, danslinje !
-Nacka dans och teater !
-Street feet, Enköping

     


