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Scenkonst	  möter	  glashantverk	  i	  interregionalt	  samarbete.	  Tack	  vare	  ett	  brett	  samarbete	  
möjliggörs	  ett	  unikt	  interdisciplinärt	  arbete.	  
	  
Circus	  Glass	  Royale	  är	  nu	  inne	  på	  sitt	  andra	  år	  med	  arbetet	  The	  Phoenix	  Project.	  Projektet	  
som	  stöds	  av	  bland	  annat	  Statens	  Kulturråd	  syftar	  till	  att	  öka	  interregionala	  och	  
internationella	  samarbeten	  där	  scenkonst	  möter	  hantverk.	  
	  
Om	  en	  knapp	  månad	  hålls	  premiär	  av	  Bau	  Bau	  –	  stora	  lilla	  bänk,	  ett	  avstamp	  i	  Circus	  Glass	  
Royales	  interregionala	  arbete.	  
	  

Denna	  gång	  konkretiseras	  The	  Phoenix	  project	  med	  föreställningen	  Bau	  Bau	  –	  stora	  lilla	  
bänk,	  som	  ger	  scenkonstarrangörer	  möjlighet	  att	  erbjuda	  sin	  publik	  unik	  interdisciplinär	  
scenkonst	  där	  varmt	  glas	  formas	  i	  möjliga	  och	  omöjliga	  former	  när	  Bau	  och	  Bau	  möts	  
framför	  glasugnen.	  
	  

Premiär	  av	  Circus	  Glass	  Royales	  föreställning	  Bau	  Bau	  hålls	  25	  oktober	  på	  the	  Glass	  Factory	  i	  
Boda	  Glasbruk,	  ett	  interaktivt	  museum	  och	  kunskapscentrum	  med	  fokus	  på	  glaskonst	  och	  
design.	  Tillsammans	  med	  The	  Glass	  Factory	  utarbetas	  ett	  pedagogiskt	  material	  som	  riktar	  sig	  
till	  skolor.	  	  
	  

Bau	  Bau	  vänder	  sig	  till	  skolor	  och	  familjer	  med	  nyfikenhet	  på	  hur	  traditionellt	  hantverk	  kan	  
utgöra	  en	  fascinerande	  del	  i	  scenkonstens	  berättande.	  I	  fokus	  står	  mångfald, av konstnärliga 
uttryck och av allas lika värde oavsett kön och bakgrund. Bau och Bau är lika, fast olika.  
Efter	  premiär	  och	  föreställningar	  i	  höst	  kommer	  föreställningen	  att	  spelas	  för	  skolor	  under	  
2015.	  
	  

The	  Phoenix	  Project	  är	  ett	  interdisciplinärt	  konstnärligt	  utvecklingsprojekt	  som	  verkar	  för	  
ökad	  internationell	  och	  interregional	  samverkan.	  Projektet	  syftar	  till	  att	  utveckla	  
performativt	  material,	  hantverkets	  koreografi	  och	  deltagande.	  	  
	  

The	  Phoenix	  Project	  genomförs	  2013-‐2016	  med	  stöd	  från	  Statens	  Kulturråd,	  Växjö	  kommun,	  
Emmaboda	  kommun,	  Regionförbundet	  i	  Kalmar	  län	  samt	  Regionförbundet	  Södra	  Småland.	  
Tack	  vare	  detta	  breda	  samarbete	  stärks	  möjligheten	  att	  presentera	  scenkonst	  där	  
glashantverk	  och	  kulturarv	  sammanförs.	  
	  
Läs	  mer	  om	  Phoenix	  Project:	  http://phoenixprojectinter.blogspot.se/	  	  	  
Läs	  mer	  om	  föreställningen	  Bau	  Bau	  –	  stora	  lilla	  bänk:	  	  
http://www.circusglassroyale.se/httpwww-‐circusglassroyale-‐seproduktionerbaubau-‐stora-‐
lilla-‐bank/	  	  	  	  
Pressbilder:	  	  http://www.circusglassroyale.se/press/	  	  	  
The	  Glass	  Factory:	  http://theglassfactory.se/	  	  	  
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Åsa	  Johannisson,	  Konstnärlig	  ledare,	  asa@asajohannisson.se,	  0706	  00	  51	  19	  


