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Nästa	  vecka	  är	  det	  premiär!	  
BauBau	  –	  stora	  lilla	  bänk	  repeteras	  nu	  på	  the	  Glass	  Factory,	  Boda	  Glasbruk.	  
Med	  varmt	  glas,	  i	  glasblåsningens	  koreografi	  och	  till	  nyskriven	  musik	  växer	  Circus	  Glass	  
Royales	  nya	  föreställning	  fram.	  Sveriges	  enda	  kompani	  med	  professionella	  glasblåsare	  
tillika	  scenkonstartister	  fascinerar	  publiken	  med	  skickligt	  hantverk	  i	  berättelsen	  om	  Bau	  
och	  Bau.	  	  
	  
– Repetitionerna går bra och föreställningens absurda komik gör att arbetet är roligt! 
Som alltid är det fascinerande med det varma glaset och en spännande uppgift att 
koreografera hantverk, berättar Åsa Johannisson som svarar för föreställningens 
koreografi och regi.   
	  

Framtagningen	  av	  föreställningen	  har	  föregåtts	  av	  studier	  av	  glasblåsarkonstens	  koreografi	  
och	  Bauhausrörelsens	  estetik.	  När	  de	  två	  figurerna	  Bau	  och	  Bau	  möts	  är	  det	  inte	  en	  
självklarhet	  att	  de	  ska	  komma	  överens.	  De	  är	  olika,	  men	  lika.	  I	  Circus	  Glass	  Royale	  
föreställning	  står	  mångfald	  i	  fokus,	  av	  konstnärliga	  uttryck	  och	  av	  allas	  lika	  värde	  oavsett	  kön	  
och	  bakgrund.	  	  
Urpremiär	  25	  oktober	  på	  the	  Glass	  Factory,	  Boda	  Glasbruk.	  
	  
Bau	  Bau	  –	  stora	  lilla	  bänk	  vänder	  sig	  till	  skolor	  och	  familjer	  med	  nyfikenhet	  på	  hur	  
traditionellt	  hantverk	  kan	  utgöra	  en	  del	  i	  scenkonstens	  berättande.	  Efter	  premiär	  och	  
föreställningar	  i	  höst	  kommer	  föreställningen	  att	  spelas	  för	  skolor	  under	  2015.	  
	  
På	  scen	  ser	  vi	  Nina	  Westman,	  glaskonsthantverkare	  och	  scenkonstartist	  samt	  Mikkel	  
Karlshøj,	  glasblåsare	  och	  cirkusartist.	  	  Regi	  och	  koreografi:	  Åsa	  Johannisson.	  Specialskriven	  
musik:	  Magnus	  Larsson.	  Kostym:	  Sanna	  Nyström.	  
	  
Presskontakt:	  	  
Maria	  Stålhammar,	  producent:	  maria@stalhammar.net	  ,	  tfn:	  0709	  65	  67	  39	  
(För	  pressbiljett	  mailar	  du	  Maria.)	  
Åsa	  Johannisson,	  konstnärlig	  ledare,	  asa@asajohannisson.se	  tfn:	  0706	  00	  51	  19	  
	  

Sedan	  2008	  arbetar	  Circus	  Glass	  Royale	  med	  att	  nå	  samarbetsformer	  mellan	  scenkonst	  och	  
glashantverk.	  Inom	  det	  nu	  pågående	  projektet	  The	  Phoenix	  Project	  står	  interdisciplinär	  
samverkan	  i	  fokus.	  Projektet	  stöds	  av	  Statens	  Kulturråd	  och	  Regionförbundet	  Södra	  
Småland.	  	  
BauBau	  –	  stora	  lilla	  bänk	  produceras	  i	  samarbete	  med	  the	  Glass	  Factory.	  	  
	  

Pressbilder	  &	  info	  om	  verksamheten:	  http://www.circusglassroyale.se/press/	  	  
Följ	  arbetet	  med	  föreställningen:	  http://phoenixprojectinter.blogspot.se/	  	  
The	  Glass	  Factory:	  http://theglassfactory.se/	  


