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KEEP IT SAFE -                
EN CROWD CONTROL-AKTION 

 

Folk samlas vid startpunkten, spänningen stiger. Alla är här för att ha kul, alla är 

engagerade i en unik upplevelse. Ingen är ensam. En träffar sina gamla vänner eller 

finner nya ansikten i vimlet – alla är redo att se något nytt. Det är en rörlig 

föreställning!? 

En rörlig föreställning, vad kan en förvänta sig? Vilka är reglerna? Är det säkert? Det 

som kunde vara ett totalt kaos ter sig som en välorganiserad koreografi. 

Mitt bland den anonyma publiken finns trygga öar av ordning och reda: personal med 

reflexvästar. Det är de som vet var allting ligger och när allting händer. De finns där för 

att hjälpa till även om de står på varandras axlar eller dansar som galningar. En gång 

reflexvästare, alltid en auktoritetens ledstjärna. 

Tänk om de inte vet någonting? Tänk om de organiserade det som redan var 

organiserat och oorganiserade det oorganiserade. 

Och kom ihåg: vad du än gör, rör INTE repet! 

Genom dans, rörelse och manipulering av olika objekt skapar vi ny logik och nya rum. Vi 

flyttar oss från A till B och bjuder folk att följa med. 

Vi leker med publikflödet och ställer frågor inte bara kring regler och sociala normer 

som finns i folkmassor utan även gällande gruppinflytande, individuella val samt ivern 

att ha kul. 

“Keep it safe” äger rum på en livlig plats. Med bara våra kroppar, ett rep, en visselpipa 

och några trafikkoner ämnar vi påverka rörelsen, känslorna och uppmärksamheten hos 

publiken. 

Vad skulle hända med en föreställning om publiken tappade kontrollen? 
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"Keep it safe" är en interaktiv föreställning där vi leker med rörelsen och flödet av folkmängder 

och utforskar relationen mellan artisten och publiken. Vi vill bjuda in till interaktion. 

Detta är en föreställning i Crowd Control-serien. “Keep it safe” är fristående och enkel att 

anpassa för väldigt olika omständigheter och utrymmen som till exempel gympasal, torg, 

skolgård, foajé, inomhus och utomhus. 

Längd: cirka 35 minuter. 

 

ReAct! - Actions moving 
ReAct! är ett performancekompani med Stockholm som geografisk bas, och vårt mål är att nå 

ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom 

göra vår konst tillgänglig för en ny publik. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som våra 

huvudsakliga konstnärliga verktyg, men vi stannar inte där utan involverar även andra 

konstformer.   

ReAct! är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och 

Portugal. 

Det ReAct! - Actions moving ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att väcka frågor kring de 

regler som formar vårt beteende i allmänna utrymmen. Ambitionen är att skapa situationer som 

ger folk möjlighet och anledning att ifrågasätta begränsningarna i allmänna utrymmen där de 

vanligtvis bara uppträder som sig själva genom att följa alla regler, både skrivna och oskrivna. 

Vi vill att vårt arbete ska kunna fungera som en väg in till scen- och performancekonst för ny 

publik likaväl som det ska erbjuda en ny upplevelse för en erfaren publik. 


