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24 kvadrat
fortsitter
expandera
Koreografen Gun Lund har si fullt
upp med kopian att hon Iimnat
iiver rodret f6r originalet. Nu nir
virens satsning pi en gistcurator
sin kulmen pi 24 kvadrat.

Tvi glnger tidigare under viren har
gdstcuratorn Torbjdrn Stenberg bju-
dit in koreografer som presenterat sina
verk och i kvill ir det dags fdr finalen,
Nordiska kvillar III med tre dansare.

Norskan Kari Hoaas, ined llng er-
farenhet i New York, 96r ett solo om
Iingtan efter kirlek. Malmdbaserade
Maria Naidu, ocksi hon drillad i New
York, serverar cocktaildans. Och Mau-
ro Rojas bjuder pi cdteborgsbaserad
koreografi. Progxammet ges ytterligare
tre kvillar till och med l6rdag.

Gun Lund, som tillsammans med
Lars Persson driver den lilla scenen i
Klippan sedan zooz, tycker att det ir
spinnande att ta easteg tillbaka. Vins-
ten ir framfdr allt att fl nya impulsei,
menarhon.

-Torbjdrn Stenberg har vi valt
mycket noga. Vi kcipte inte grisen i
sicken fdr han har gdstat z4kvadrat
flera ginger tidigare. Han har ett stoft
internationellt kontakmet som vi inte
har, siger Gun Lund.

-Att sammanftira mlnniskor frin
olika hill ir vildigt gingbart, bide
frir publiken, fiir oss och fdr de med-
verkandesjllva.

Hon har den senaste tiden valt att
koncentrera sig pi klonen, den kopia
pi z4 Kvadrat som turnerar runt i Vdst-
ra Gdtalindsregionen. Satsningen har
just avslutat ett besdk i Kungilv och
stdds med pengar frln Framtidens
kultur.

N:ista anhalt ar Rdnneng dit utrust-
ningen kdtdes i gir. Dir ska en inter-
nationell dansfestival hillas frin 3 till
u juli med g?istspel av bland andra
Fabrice Dugied frin Paris.

- Sedan flr vi se hur det gir f6r klo-
nen. Atminstone fem kommuner till i
kommunen stir pl kd men det hinger
pl om vi fir pengar frin regionen, si-
ger Gun Lund och tilligger att R6nn-
ing ir sistagdstspelet som st6det frin
Framtidens kultur ricker till.
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