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GUPEA Formulär 2022 
Upphovsperson (er):  Benedikte Esperi och Lisa Larsdotter Petersson  

Titel: 10-21 WING IT 

Alternativ titel:   

Datum:Datum då verket 
första gången 
offentliggjordes. 

 11 september 2021 

Offentliggjord i: Plats eller 
sammanhang där verket 
offentliggjordes.  

Turné i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Utomhus i Södra 
Änggården, Galleri PS, Stationen Svenshögen, Galleri 3 Vänersborg, 
VULKANO Södra Änggården, Vegby x-sites Ulricehamn, Finnekumla kyrka 
Ulricehamn, Centralen Tranemo, Biblioteket Tranemo 

Språk:  Svenska 

Länk till webbsida:  https://benedikteesperi.com/wingit/  

Typ av arbete : 

Ange enligt kategorier 
nedan: 

1) Konserter, framträdande 
eller workshops 

 

1) Konserter, framträdande  

 

Refereegranskat:  

Ange ja eller nej: 

  

Sammanfattning, ca 200 
tecken, utan blanksteg / 

 

Solo och duettföreställningar där ögonblick och personlighet vävs samman 
till färgstark komposition. Av och med scenkonstnärerna Benedikte Esperi 
och Lisa Larsdotter Petersson med gästande musiker. 

Med stöd av: 

Finansiering eller andra typer 
av support 

Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad, Tranemo kommun, Vänersborg 
kommun, Ulricehamns kommun, Stationen Svenshögen, Galleri PS, Galleri 3, 
VULKANO  

https://benedikteesperi.com/wingit/
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Beskrivning av arbetet, ca 
2000 tecken, utan blanksteg 

Det finns även möjlighet att 
ladda upp en pdf-fil med 
texten / 

 
 

Solo och duettföreställningar där ögonblick och personlighet vävs samman 
till färgstark komposition. Av och med scenkonstnärerna Benedikte Esperi 
och Lisa Larsdotter Petersson med gästande musiker.  

9-10/9 Änggårdsbergen, ute Göteborg Esperi/Larsdotter, solon. Röster från 
publiken: Fint fokus, ett koncentrat / De aktiverar platsen / Allting blev 
krispigt när ni dansade på platsen / En känsla av frihet att se dans utomhus / 
Plötsligt kändes det som att jag var med i föreställningen 

12-13/9 Ulricehamn ute/inne Esperi/Larsdotter, solon. Finnekumla Kyrka. 
Röster från publiken: Fascinerande / Roligt överraskande / Starka intryck. 
Vegby X-sites utomhus för skolklasser. Röster från publiken: Lagom farligt, 
lagom rädd / Ska hon bada eller flyga / Vila vänligt 

29-30/9 Galleri PS Göteborg Solon av Esperi/Larsdotter. Röster från 
publiken:  Känns lyxigt att få vara så nära artisterna / Tiden försvann / 
Rummet förvandlades 

14-15/10 Centralen, Tranemo Solon av Esperi/Larsdotter. Röster från 
publiken: Ovanligt och fint att se dans i tystnad / Andetag och ljud blir 
personligt / Ljud från kropp och rum blev musikaliskt  

27/11 Stationen, Svenshögen Duetter av Cha Blasco/Esperi & Henrik 
Wartel/Larsdotter. Röster från publiken: Bravo! / Underbara kontraster 
mellan duetter / Inspirerande lekfullt / Vi är så glada att äntligen kunna 
presentera scenkonst och dans här, vi upplevde vårt stationshus i nytt 
perspektiv 

3-4/12 Galleri 3, Vänersborg Solon av Esperi/Larsdotter. Röster från 
publiken: Inkluderande / Musikaliskt / Associativt / Positiv upplevelse för 
galleriet då det lilla rummet upplevdes växa med rörelserna 

9-11/12 VULKANO, Göteborg Duetter av Anna Svensdotter/Esperi & Henrik 
Wartel/Larsdotter  Röster från publiken: Fantastisk samverkan / Svårt att tro 
det är improviserat / Fantastiskt hur rumsligheten framträder med 
ljussättningen av Hans Ahlin 

Nyckelord:  

 

 #BenedikteEsperi #dansimprovisation #kompositioninuet #improvisation 
#dans #offentligkonst #performance #tranemokommun #koreografi 
#StationenSvenshögen #platsspecifik  #galleriPS #VULKANO  #Galleri3 
#Tranemokommun #Ulricehamnkommun #LisaLarsdotterPetersson #Vegby 
#Finnekumla #x-sites #AnnaSvensdotter #ChaBlasco #HenrikWartel 
#AndersSimonsen #HansAhlin  

  

Jag godkänner att denna information, inklusive bifogade filer, publiceras Open Access. 

Namn och datum:   Benedikte Esperi 2022-01-10 
…..............…..............…..............…..............…..............…..............…..............…..............…........... 


