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När	  Bau	  gör	  si,	  gör	  Bau	  så.	  
De	  är	  olika	  men	  vänner.	  
	  
I	  en	  smått	  unik	  kombination	  av	  scenkonst	  och	  glashantverk	  repeteras	  nu	  
familjeföreställningen	  BauBau.	  Framför	  glasugnen	  möts,	  stöts	  och	  blöts,	  de	  två	  
figurerna	  Bau	  och	  Bau.	  Projektet	  tas	  fram	  av	  Circus	  Glass	  Royale	  där	  scenkonst	  möter	  
hantverkets	  glasblåsning.	  	  
	  

Just	  nu	  pågår	  repetitioner	  av	  olika	  moment	  med	  scenartisterna.	  Tajmingen	  mellan	  
akrobatik	  och	  blåsning	  av	  den	  heta	  glasmassan	  måste	  vara	  exakta	  för	  att	  nå	  precis	  
den	  lättfulla	  lekfullhet	  BauBau	  presenterar,	  å	  ena	  sidan.	  Föreställningen	  behandlar	  
samtidigt	  frågeställningar	  om	  tillgången	  med	  att	  vara	  olika.	  	  
	  

Inspiration	  till	  föreställningen	  är	  hämtad	  ur	  Bauhaus-‐rörelsens	  1920-‐30-‐tal	  med	  
strävan	  att	  överbrygga	  klyftorna	  mellan	  konst	  och	  konsthantverk.	  Men	  även	  den	  
tidens	  allt	  bistrare	  syn	  på	  möjligheter	  att	  kombinera	  det	  som	  är	  olika.	  	  
	  

– Circus	  Glass	  Royale	  strävar	  efter	  att	  på	  nya	  sätt	  länka	  kulturarv	  med	  nutid.	  
Scenkonsten	  erbjuder	  flera	  lager	  av	  berättande:	  olikheternas	  kraft	  och	  vår	  
tillgång	  av	  varandra.	  Vi	  gestaltar	  möten	  som	  både	  berättar	  en	  historia	  och	  
samtidigt	  erbjuds	  publiken	  en	  inblick	  i	  ett	  månghundraårigt	  hantverk	  där	  vi	  
alltid	  arbetat	  med	  influenser	  från	  omvärlden,	  säger	  Åsa	  Johannisson,	  
regissör	  och	  Circus	  Glass	  Royales	  konstnärliga	  ledare.	  
	  

	  
Urpremiär	  25	  oktober	  på	  The	  Glass	  Factory,	  Boda	  
Föreställningen	  kommer	  sedan	  att	  turnera	  och	  kan	  beställas	  av	  arrangörer	  och	  
skolor.	  På	  the	  Glass	  Factory	  startar	  repetitionerna	  6	  oktober.	  
	  
Sedan	  2008	  arbetar	  Circus	  Glass	  Royale	  med	  att	  nå	  samarbetsformer	  mellan	  just	  
scenkonst	  och	  glashantverk.	  Inom	  det	  nu	  pågående	  projektet	  The	  Phoenix	  Project	  
står	  samverkan	  i	  fokus.	  Projektet	  beviljades	  nyligen	  fortsatt	  stöd	  från	  Statens	  
Kulturråd.	  
	  
	  

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

	  
På	  scen	  ser	  vi	  Nina	  Westman,	  glaskonsthantverkare	  och	  scenkonstartist	  samt	  Mikkel	  
Karlshøj,	  glasblåsare	  och	  cirkusartist.	  	  
Regi	  och	  koreografi:	  Åsa	  Johannisson.	  Specialskriven	  musik:	  Magnus	  Larsson. 
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