RAVN - VISUELL PERFORMANCEKONSERT!

RAVN har vært på vingene siden 2002, i mange ulike skikkelser, og på mange arenaer. Vi
har opptrådt for, og med barn, ungdom og voksne.
RAVN har vært presentert i ulike former med mange drakter og vingespenn; skatere som
aktører, diktlesning, dansere, middelalerballade om ravnen, eksperimentall video, performance
med mer. Prosjektet er både røft og samtidig poetisk, og vi maner frem uvanlige lydlandskap,
med noise og ambient musikk, vi leker med stemmer, trommer, og tuvinsk strupesang!
Og vi har gitt ut RAVN cd, med live, og studio ‐opptak. Vi tilbyr også workshops for barn,
ungdom og voksne!
RAVN har opptrådt på mange ulike arenaer: Olavsfestdagene i Trondheim (STUNT på kaia),
TAG‐Teaterhuset Avant Garden, Trikkestallen skatehall og Sound of Mu, Oslo, Musikkfest Oslo.
RAVN med Tarateateret har mottatt støtte fra
Norsk Kulturråd (scenekunst), Norsk Kulturråd (barn og unge), Norsk Kulturråd (lokale
musikktiltak), Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturfond, Trondheim Kommune, Sør‐Trøndelag
Fylkeskommune.
Hør og se mer!
Har du lyst til å høre litt av musikken kan du gå inn på: myspace.com/ravnravn
Du kan lese mer om Tarateaterets arbeid på: www.danseogteatersentrum.no
Idè
Vi har hentet inspirasjon fra et stort kildemateriale om ravnens verden. Noen vingeklipp:
”RAVN” er et prosjekt som bygger på myter og overtro om ravnen. Vi tar utgangspunkt i ideen
om mennesket som tar på seg ravnehammen, og skaper seg om for å fly blant ravnene, for å
hente kunnskap, visdom, og styrke fra det skjulte.
“Fugleflukt, menneskets drøm om å kunne fly, ha oversikt.
Fuglen forbinder det ubevisste med det bevisste.
Fuglen representerer intuisjon og frigjør det kreative.
Sjeler som flyr i fugleham.”
Med prosjektet ønsker vi å kommunisere til det underbevisste, og til fantasien. Derfor kan vi
tillate oss å bruke ett billedspråk, og et musikalsk språk, som ikke er konkret og lineært
fortellende. Vi ønsker å mane frem RAVNete assosiasjoner hos publikum!
RAVNER som har bidratt med sin kreativitet
Skatere i Trikkestallen på Lademoen, Tore Bøe, Michael Francis Duch, Lasse Marhaug, Terje
Dragseth, Audun Eriksen, Merethe Bostrøm, Per‐Erik Walslag, Tal Colman, Morten Abildsnes,
Tania Stene, Aase‐Hilde Brekke, pluss flere barn og ungdommer.

