
Södra Änggården är värd till föreställningen Wing it som spelas tre kvällar (9-11 Dec) av och med 
scenkonstnärerna Anna Svensdotter/Benedikte Esperi samt Henrik Wartel/Lisa Larsdotter 
Petersson. 
Ljus: Hans Ahlin. 
 
Benedikte Esperi är koreograf, video- & performancekonstnär baserad i Göteborg. Hon skapar 
verk för scener, utställningar samt offentliga miljöer både nationellt och internationellt. 
Benedikte har ateljéplats på VULKANO, är knuten till Galleri 54 och är en av tre konstnärer i Tiny 
Festival Producers. Hon driver en Dansfilmfestival samt undervisar vid Högskolan för scen och 
musik. 
 
Lisa Larsdotter Petersson är scen och bildkonstnär, verksam bl.a. i Göteborg och Bohuslän. I sina 
solon och sceniska samarbeten med musiker tar hon avstamp i både det oförutsägbara och det 
uppenbara. Här bjuds ofta både humor och allvar i en mix av rörelse/dans, ljudande och 
ordkaskad. Jämte föreställning arbetar hon också med att driva multidisciplinära 
scenkonstprojekt och genom utställningsverksamhet. 
 
Henrik Wartel, trumslagare och improvisatör baserad i Göteborg. Han är väletablerad nationellt 
och internationellt på jazz och improvisationsscenen. Henrik samverkar med musiker, 
konstnärer, dansare på varierade konstarenor och är en av de drivande krafterna bakom 
jazz/impro klubben Brötz jämte ”Henrik Wartel Solo” och ”Henrik Wartel Improvisation”. Han 
turnerar internationellt och ingår i grupper som Quagmire, Jonny Wartel 4tet, John Holmström 
Trio etc. I hans improvisationer är nuet och närvaron riktning och ledsagare. 
 
Anna Svensdotter är en flöjtist som spelar både solo och med flera ensembler som flöjtkvartetten 
40f, duo Diabas, och experimentella sextetten GAHLMM. Anna har beställt och uruppfört många 
verk i nära samarbete med både svenska internationella tonsättare, bl.a. Tony Blomdahl (SE), 
Rósa Lind (AUS), Paula Matthusen (USA). Solo-cd:n ”Alpha Waves” med svensk musik för flöjt och 
elektronik släpptes 2013. 
 
10-21 WING IT ges med stöd från Göteborgs Stad Kultur & Västra Götalandsregionen. 
10-21 WING IT ges i samverkan med SMART FRILANSKOOPERATIV, Ulricehamn Kommun, 
Vänersborgs Kommun, Tranemo Kommun, X-sites & samtliga spelplatser/scener. 
 
#vulkanogbg 

https://www.instagram.com/explore/tags/vulkanogbg

