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Bodyke, County Clare Nov 2022

Det är november kväll i Bodyke, Irland. Lilla Leo ligger och sover med 
aningen täppt näsa och tandkött som gnager. Jag sitter vid köksbordet och 
pular på en solodansfestival som ska äga rum i Örebro i början av decem-
ber. Det är sjunde gången jag ordnar med festival, den sjätte i Örebro. Jag 
blir lite nostalgisk när jag tänker på hur allt började år 2014 och vart jag 
var då i livet, och vart jag är nu. Mycket har ändrats och mycket är sig likt. 
Den största förändringen är att då gjorde jag så otroligt mycket på egen 
hand. Superhuman. Nu blir jag alldeles varm om hjärtat när jag tänker på 
alla som stöttar och hjälper till. Då såg jag behovet för att samlas och dela 
med sig av en solopraktik. Danskonstnärer, konstnärer överlag, människor 
överlag behöver ett kontaktnät. Ett mjukt nät av bomull som kan skydda 
hjärtat. 2014 var det Jeffrey Gormley som fanns där och hejade på med 
poetiska ord om tillhörighet. Sist vi pratade på telefon så nämnde han en 
poetisk bild av mig som honungs-bi som dansande samlar pollen i min 
husliga vardag. What is your super power Maria? Undrar han. What is 
your superpower name? Jag är mamma, Jeffrey, tänker jag. Jag är också 
danskonstnär. Jag är människa och året är 2022. Finns det plats för min 
poesi? 

År 2015 träffade jag Steve Batts för första gången under en residens hos 
Echo Echo Dance Theatre Company i Derry, Nordirland. Steve är konst-
närlig ledare för kompaniet sedan 1997 och han klagar varje år att detta är 
säkert deras sista på grund av finanser. På något sätt klarar de sig alltid. 
Det är för att Steve är en superhuman. Det är alla i det kompaniet. Jag har 
äran att presentera inte bara Steve utan också Ayesha Mailey som båda ska 
framträda med varsitt solo samt leda workshops under festivalen. 



Kompaniets ljustekniker fick också komma med och det är vi alla väldigt 
glada över. Välkommen tillbaka till Örebro Barry Davis. Den här gången 
blir jag också här och kan visa dig runt. Det gick inte så bra sist på grund 
av covid och bebben i magen. 
 
Välkommen tillbaka år efter år Toby Gunn. Du har alltid funnits där för 
mig på min dansanta bana. Vad glad jag är att du blir med i festivalen i 
år med. Kazue Ikeda blir också med. Det är jättekul att se medverkande 
återkomma. Jessica Andrenacci skulle bli med men det gick inte den här 
gången på grund av superhuman/mammarollen. Men kanske att vi kan ses 
på Danspicknicken? För om jag kanske inte lyckas vara med under hela 
festivalen på grund av nattningsbehov, så är jag med In Spirit. 

Kävestas elever har vi äran att få ha med i festivalen i år igen. Dock inte 
på scen live men i filmformat. Kävestas danslinje har egna föreställningar 
i direkt anslutning till festivalen så vi är såå tacksamma att de tar sig tid 
att vara med på detta sätt. Med på detta sätt blir även Colin Norrby och 
brooke smiley. De har båda gjort väldigt fina och poetiska filmer under den 
galna pandemiska perioden. Det blir många olika solon i filmformat. Jag är 
själv med i en utav dem. Jag tänker inte avslöja vilken men jag är nygravid 
och dansar i gummistövlar. Spoiler alert! 

För att fylla rollen som festivalstyvmor har jag bett ingen mindre än Ida 
Görsch att ta hand om er. Ida har ett hjärta av guld och en charmerande je 
ne sais quoi som garanterat kommer ta väl hand om precis allting. Någon 
mer som har ett hjärta av guld är Helene Steen. År 2016 kom Helene Steen 
till festivalen med hennes då fyraåriga son och ett av hennes ben i gips. 
What a commitment! Det får vi fira med äntligen en live föreställning, still 
in the making. 

Tack till alla medverkande för att ni skapar poesi och delar med er så 
generöst. Tack till Teater Martin Mutter för att ni huserar så graciöst. 
Speciellt tack till teaterns producent My Soós Stave för att du fixar så bra. 
Tack till Johanna Ström och Dans i Örebro Län samt Josiane Saade från 
Dansscen Örebro för allt stöd och support. Tack till er publiken. Jag är helt 
övertygad att ni kommer få njuta gudomlig dans i soloformat.  

Tack för mig.
Maria Svensson, konstnärlig ledare Going Solo Together



BILJETTER OCH INFO

Workshops torsdag 
Kostnadsfritt men anmälan krävs. Mejla namn, telefonnummer och 
antal personer till motesplats@martinmutter.com. Glöm inte ange vilken 
workshop du anmäler dig till.  
 
Gällande dans-picknick: kom ihåg att ta med något att äta till picknicken, 
det kan vara smörgåsar, kakor, sallader, frukt - något du gjort själv eller 
färdigköpt.  
 
Biljetter fredag och lördag 
Förköps via nortic.se 
Ordinarie pris: 150 kr per dag, tvådagarspass 250 kr 
Student/pensionär: 100 kr per dag, tvådagarspass 180 kr 
 
Mötesplats Mutter söndag 
Deltagaravgift: 200 kr 
Anmäl dig genom att mejla namn och telefonnummer till: 
motesplats@martinmutter.com 
Ta med egen lunch, kylskåp och micro finns på teatern 
 
Adress: Teater Martin Mutter, Beväringsgatan 6 i Örebro 
 
Kontakt: info@martinmutter.com / 019 10 10 24

 

Going solo Together arrangeras av Maria Svensson (projektledare och 
initiativtagare) i samarbete med Region Örebro län/Dans i Örebro län, 
Örebro kommun och Teater Martin Mutter.



Kl 15.00  - Dans-picknick för barnfamiljer 
 
Vem du än är så är en dans picknick en chans för alla – oavsett ålder, 
förmåga och erfarenhet – att komma samman, ha en underbar stund och 
dansa en eftermiddag samt njuta något delat att äta och dricka. Deltagare 
tar med någonting gott att dela – kakor, sallader, smörgåsar, dryck. 
Danserna är en mix av cirkeldanser, interaktiva improvisations lekar och 
små framträdanden. Musiken är lättsam och glädjerik. Det är en chans att 
njuta av att dansa samt att njuta av varandras närvaro. Barn, föräldrar, 
mor – och farföräldrar, alla är välkomna! 
 
Kl 18.00 - Body Wisdom - för dig över 50 år 
 
Det framgångsrika projektet ”Body Wisdom” har pågått i många år i Derry 
i Nordirland under ledning av Steve Batts: 
”Det är förstås både fysiskt och psykiskts hälsosamt att röra på sig men vi 
strävar inte efter att nå ett mål att må bättre, det är snarare en bi-produkt 
när vi utforskar rörelse som en delad, poetisk process. Vi har förhållningen 
att äldre människor har enorm poetisk potential inbäddad i deras rörelse-
liv. Vi tar bort förväntningar som ofta är förknippade med dans som konst-
form – extrem mobilitet, atletek, smidighet – och vi börjar istället där 
folk är. Vem som helst som är 50 år och äldre kan bli med, oavsett fysisk 
förmåga eller erfarenhet.” 

TORSDAG 8.12

Foto: Simon Alleyne



FREDAG 9.12

How To Watch Dancing (Looking Away From The 
Naked Emperor) – Steve Batts

En soloföreställning – i form av en föreläsning – i form av en föreställning.

Text/scendesign: Steve Batts
Musik: Chopin Nocturnes – Brigitte Engerer
Ljus: Barry Davis

“How To Watch Dancing is a masterpiece from Stephen Batts. His solo 
refers to artistic activity infused by pedagogical viewpoints, generating 
for a viewer a field of continuous learning. The performance provides a 
strong foundation for creative and critical thinking.” 

– Dr Mirva Maakinen. Dance artist: Performer, Choreographer and 
Teacher. Kallio Upper Secondary School of Performing Arts and 
University of the Arts Helsinki, Finland.

Foto: Alexandru Vasiliu



“How to Watch Dancing is the kind of performance that takes you into 
another world. A detailed perspective on the complex layers of dancing. 
As Steve Batts walks on stage it feels like his steps become your steps. 
You want to follow, move, ask, dance, wonder, cry, think, take notes. 
Your attention is travelling between intellectual and emotional realms, 
as Steve is engaged in a well composed, detailed, funny, and surprising 
dance journey. It’s an invitation to ‘take your armour off and let yourself 
be rung like a bell.” 

– Virginia Negru. (organiser of Contact Bucharest Festival)

Steve Batts is Artistic Director of Echo Echo Dance Theatre Company 
which has been a lead organisation in the development of dance and 
movement art in Northern Ireland since the late nineteen nineties. Steve 
perform, choreograph, direct and teach internationally. The past few years 
have included projects in Moldova, Russia, Germany, Palestine, Italy, 
Netherlands, Israel, Ukraine, Romania, Ireland, England, Sweden and 
Belarus.

Foto: Alexandru Vasiliu



Poetics of Counterpoint – Ayesha Mailey

Dance artist, Ayesha Mailey and composer, Colin Norrby developed this 
solo performance work with a curiosity of what might emerge poetically 
when exploring the idea of counterpoint within music and movement. 
Beginning with the sound and movement of the breath and bringing their 
embodied memory and imagination to their process, they played with 
repetition, accumulation and layering composing patterns to create texture 
and meaning. 
 
Duration 13 mins
Movement choreography – Ayesha Mailey
Music composition – Colin Norrby
Lighting design – Barry Davis
Supported by Arts Council of Northern Ireland
Produced by Echo Echo Dance Theatre Company 
 
Ayesha Mailey is a freelance dance and movement artist based in Derry, 
in the north west of Ireland. She is the Associate Artistic Director of Echo 
Echo Dance Theatre Company and a member of the Echo Echo Ensemble. 
Ayesha is committed to developing her arts practice in poetic movement 
and finding ways to explore this through professional and participatory 
arts projects, locally, nationally and internationally.

LÖRDAG 10.12

Foto: Colin Norrby



Spontan komposition – Kazue Ikeda 

Alla rörelser blir dans, alla uttryck blir teater. Vardagslivet är en koreo-
grafi. Kazue lyssnar till sitt inre och tar upp impulser från sin omgivning, 
rummet, publiken och skapar därifrån ett improviserat spelrum, just i 
detta ögonblick.

Kazue Ikeda (född i Japan) är dansare, koreograf och Craniosacral 
Biodynamics terapeut. Hennes koreografier och soloverk presenteras i 
USA, Japan, Tyskland, Sverige och Europa. Hon har arbetet med Kevin 
Wynn, Bill T Jones/Arnie Zane Dance Company, Anna Sokolow’s Play-
ers Project med flera i New York, Oldenburgisches Staatstheater, Helena 
Waldmann, Christoph Winkler, Iztok Kovač och med flera i Tyskland. Hon 
undervisar nutida dans-teknik, improvisation, komposition och “body 
awareness” på University for Music and Dance Cologne, Kävesta folkhög-
skola, Korea National University of Arts (gästprofessor) och flera. Idag 
lever och arbetar hon i Sverige med flera projekt; ”Beyond Borders”, 

”Från… Till…”, ”N.N.”, ”Hälsa på!”, ”Trädens Viskningar” och mer.

Foto: Colin Norrby Foto: Hans Finckh



Gained in Translation – Toby Gunn 

Some obtuse musings around language, translation, and gifting…
Gifting to another language either deliberately or by accident. This solo 
is part of a larger prospective project, triangulating English, Swedish and 
Lithuanian. All in the fullness of time.

Toby Gunn is a British dance artist, based in Sweden, who has been 
dancing for money since 1990! In the mid-90s, he ran the experimental 
choreographic workgroup Toby Gunn et al. As a dancer during the past 
30+ yrs. he has danced for, and collaborated with, a number of companies 
and choreographers (just a few of these include Russell Maliphant, Eva 
Lundqvist, Wayne McGregor, Yolande Snaith, Sophie Maslow, Javier de 
Frutos, Mona Økland, Adi Sha’al, Noa Wertheim… and more). One of the 
founders of Kävesta Danslinje, Toby taught there for 16 yrs. He has been 
a regular guest teacher at various establishments in Britain, and currently 
is teaching at SKH (Stockholm Univeristy of the Arts). He is a member of 
the lifelongdancepractice / bodyexperiencetime group, touring with the 
performance RAZDEDAUCH 2022-2023. Since 2008 Toby has also run a 
successful Bowen Therapy practice.

Foto: Julia Zhitluhina



Catch of the day – Ida Görsch 

Ida Görsch erbjuder er dagens fångst. Inspirerad av Cajsa Warg tager hon 
vad hon haver och skapar med det som finns att tillgå: Vad har fastnat i 
hjärnans vindlingar idag och hur ska det tillagas och presenteras för pub-
liken? Blir det något delikat eller ett rejält bottennapp? Kommer nätet vara 
fullt av snärtig glittrande idéer eller får hon mest gammalt sjögräs att 
arbeta med? Vad fångar kroppen och rösten idag? Ett solo som tar avstamp 
i stunden och platsen genom improvisation med kropp, röst och musik.
 
Ida Görsch är scenkonstnär, sångerska och pedagog. Med röst, rörelse, 
musik och text skapar hon föreställningar inom olika genrers. Hon skapar 
musik, skriver manus och sångtexter och föredrar att arbeta i processer där 
deltagarna skapar material tillsammans. Improvisation är ofta en viktig 
del i hennes konstnärliga arbete. Ida arbetar både på scenen som artist och 
utanför scenen som regissör, koreograf och konstnärlig coach. Ida är ut-
bildad inom pedagogik och scenkonst. Hon har en masterexamen i musik-
dramatik från Högskolan för scen & musik, en magisterexamen i musik-
vetenskap med inriktning på musikpsykologi och har studerat på yrkes-
linjen för musikalartister på Balettakademien.

Foto: Susanne Sadri



 
Att stå med en liten, liten 
pensel och känna en stor, 
stor längtan – Helene Steen

Helene Steen (Norge), är scenkonst-
när och musiker som bor och arbe-
tar i Värmland. I hennes solo med 
arbetstiteln ”Att stå med en liten, 
liten pensel och känna en stor, stor 
längtan” använder Helene loopstation 
och rörelse. Det är en ’work-in-
progress’-visning av ett större verk, 
där publiken får inblick i hur en 
kreativ process kan se ut.

Krypin – Elin Björkman 
(Dansfilm)
 
Krypin, en plats för att utforska och 
uppleva friheten av att vara helt
ensam.
 
LÄNGD: ca 04:30 min
 
Just nu går Elin Björkman på Kävesta 
folkhögskola. Tidigare har hon också 
studerat dans på Lunnevads folkhög-
skola och ett år på Institute of the 
Arts Barcelona. Som dansare är Elin 
väldigt intresserad av både impro-
visation och att koreografera, gärna 
i kombination. Lekfullhet, mönster, 
form och flow är saker som hon 
gärna utforskar.



Det är vackrast när det skymmer – Felicia Hoem 
(Dansfilm)

Lyrik som tonsätts och förs vidare i kroppens rörelsespråk. Hur kan ord 
översättas i skapandet av dans?

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
Ligger samlad i ett dunkelt ljus
Över jorden,
Över markens hus
Allt är ömhet
Allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån
Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig
Inom kort ska allt tagas ifrån mig
Träden, molnen, marken där jag går
Jag skall vandra –
ensam utan spår
Pär Lagerqvist, 1919

Felicia Hoem går Kävesta Folkhögskolas ettåriga heltidsutbildning i dans 
med inriktning nutida. Hon bor just nu på internatet tillhörande skolan 
och tillbringar många timmar om dagen i danssalen, vilket hon trivs
 väldigt bra med!



AMID THE NOISE AND THE HASTE  – Colin Norrby 
(Dansfilm)

Colin Norrbys film ‘Amid the Noise and the Haste’ är skapad i samband med 
Echo Echo Festival of Dance and Movement 2021 och projektet ’Together 
Alone: Solos in the City’ där 20 dansare i olika åldrar framförde en serie 
solon på mer än 50 platser utomhus i Derry och närliggande lokala platser.

Regissör, Filmkonst, Orkestrering – Colin Norrby
Producent – Echo Echo Dance Theatre Company

Medverkande – Esther Alleyne, Steve Batts, Connor Bell, Majella Biernat, 
Liam Cunningham, Emma Duddy, Naya Duffy, Ellen Factor, Dennis 
Golden, Maggie Hannon, James King, Gail Mahon, Ayesha Mailey, Tina 
McCauley, Kelly Quigley, Zoe Ramsey, Tonya Sheina, Dara Sheina-Batts, 
Mira Sheina-Batts, Lihi Shivak.

”Amid the Noise and the Haste is a highlight of my ongoing creative part-
nership with Echo Echo Dance Theatre Company. As first-time director, I 
approached the film as a hybrid of form – documentary and art-film. The 
artists on screen were fully immersed in their performances and, as camera-
man, I was keen not to distract. Through a long lens I captured moments; 
details that were simultaneously unique and alike. As each performance 
went by, a visual narrative began to emerge. Likewise, musical ideas and 
themes started to develop in my head. In the end, all that was left to do was 
to shape and sculpt the material. The result, I believe, is a film that shows 
the influence that a place or a city has on its people; how you can choose to 
either move through it passively from A to B, or to slow down and become 
aware of it – how it makes you think or move.” – Colin Norrby

Foto: Colin Norrby



Lifelines – brooke smiley (Dansfilm)
 
Lifelines is a dance film seeking body’s connection to land. How can we 
move closer to what brings us life? Featuring seven dance artists from 
three continents, this exploratory dance film grew as a way to bring bodies 
closer to earth, a meditation as performance inviting global participation 
in seeking what inspires rest, pleasure, and freedom within our body and 
how we experience the natural world. 
 
This debut work is directed and edited by brooke smiley, a Native Launch-
pad Artist 2020-2023 from Western Arts Alliance and features an original 
score by Timothy Wood. 

brooke smiley (she/we) is an artist who guides land and body learning. 
Grounded in somatic education, public earth art, and dance improvisation, 
her work engages a deepening awareness in the body, our relationships 
with one another, and the natural world. A 𐓷𐓘𐓻𐓘𐓻𐓟 Osage, she partners with 
the history of the land and who lives here — all forms more than human — 
their wisdom and agency, and honors each voice by slowing down to listen. 
With a strong background in contemporary, post modern dance, earth 
architecture, and trauma informed community process, brooke invites 
collaborative spaces of being. Her choreographic and earth works are  
embodied acts of change, catalyzing deeper awareness for evolving 
environmental, indigenous, and social justice realities.

A Native Launchpad Artist from Western Arts Alliance 2020-2023, 
brooke’s recent projects include EARTH.SPEAKS, a land based public art 
project aimed at healing through the collaborative creation of earth 
markers, and multisensory dance performance.  
 
brookesmiley.com

Foto: Timothy Wood



Möteplats Mutter – workshop för professionella 
scenkonstnärer med Ayesha Mailey och Steve Batts från 
Echo Echo Dance Theatre Company

The workshop will look at some themes implicit and explicit in the solo 
performances of Ayesha and Steve. In our company, Echo Echo Dance 
Theatre Company, we think of dancing as ”real movement in real time and 
real space, engaged in with poetic intent”. With this in mind we’ll look at 
the three parameters of time, space and presence. As a first stage we will 
bring attention to the quality of our attention and presence through an 
exploration of sensory and somatic experience applied to the act of impro-
vising movement ”poetically” . When we’ve got our dance going we’ll then 
explore in more detail ”phrasing” (time parameter) and ”proximity” (space 
parameter). We’ll allow what we learn to settle into our attention so that it 
can liberate the dance and we’ll watch and share together our different but 
overlapping dances.

Ayesha and Steve have been dancing together for over 25 years. They are 
senior members of Echo Echo Dance Theatre Company. Echo Eco’s ”poetic 
movement” approach to the art of dancing has proved an organically 
inclusive way to maintain artistic integrity while opening dance practice 
up to a very wide range of people. The approach is both welcoming and 
demanding of clarity of attention and has proved valuable, over many 
years, for a wide range of people interested in dance and movement in-
cluding professional dancers, actors, people with disabilities, children, 
older people and many others. 

SÖNDAG 11.12

Foto: Alexandru Vasiliu


