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PRESSMEDDELANDE 2007-04-16 

Linné Gala Event  NYTT LIV  
 

  
 
 
I maj kulminerar Uppsalas Linnéfirande. Ett av de mera spektakulära evenemangen blir 
dansföreställningen NYTT LIV. Det internationellt väletablerade danskompaniet SU-EN Butoh 
Company iscensätter projektet på en specialbyggd scen på Vaksala torg. 
 
Stycket är en lovsång till naturen, till liv i alla dess former. Det är en ritual till vårens ära  
och ett bejakande av den explosion av liv som sker under våren. Dansare, musiker, barn, seniorer, 
blomsterkonstnär och djur skapar tillsammans en väv av organiskt liv, det som är Linnés universum. Carl 
von Linnés djupa  kärlek till naturen fick honom att dedicera sitt liv och arbete till att kartlägga det  
gudomliga mysterium han såg runt omkring sig. Linnés texter knyter samman stycket, vars estetik tar sin 
inspiration i japansk scenkonst och ritual. 
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Innan uruppförandet den 22 maj sker ett stort arbete bakom kulisserna. Just nu föds de lamm som kommer 
att medverka med sina ägare.  Just nu tillverkas ett hundratal kostymer, stygn för stygn. Just nu planeras 
blomsterbeställningar ,som blomsterkonstnärer sedan sätter ihop till konstverket. Repetitioner med barnen, 
seniorer, dansare och musiker har skett var för sig sedan februari och nu börjar sammanfogandet av 
helheten.  I slutet av april anländer Junichi Kakizaki från Japan för att sätta igång det stora arbetet med 
blomsterkonstverket.  
 
Musiken i stycket är både traditionell japansk musik, och klassiska västerländska pärlor med vår och glädje 
som tema. Även svensk folkmusik i annorlunda arrangemang kommer att framföras.   
Detta är en av de största satsningarna i Uppsala kommuns jubileumsfirande när man bjuder in 
kommuninvånarna och tillresta gäster att ta del av denna lovsång till naturen.  
 

 
 
För pressbilder: se www.suenbutohcompany.net 
Media/Press images/New life (OBS-SU-EN Butoh Company, samt fotografens namn ska anges) 
Välkomna att ta kontakt med, eller att följa repetitionerna efter överenskommelse: 
info@suenbutohcompany.net/tel 0174-242 02 
För pressackreditering, information och pressbiljetter: Kontakta Elise Rhodin;018-727 13 61 eller  Tina 
Zethraeus 08-546 44 120. 
 
Linne2007Uppsala är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Uppsala län och Svenska Linnésällskapet och utgör en del av det 
nationella jubileumsfirandet. 
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Om föreställningarna, samt de medverkandes biografier: 
 

 
 
Plats: Utomhusscenen, Vaksala Torg, Uppsala 
Tid: 22, 23, 24 maj, kl. 19.30  
Längd: ca 60 min 
 
 
Arrangör: Uppsala kommun, Kulturnämnden.  
Konstnärlig ledning, koreografi och iscensättning: SU-EN  
Blomsterinstallation: Junichi Kakizaki (Japan)  
Kostymdesign: Viola Germain  
 
Musiker:  
Annika Eliasson Frick, sopran och berättare  
Gunnar Linder, Shakuhachi (japansk bambuflöjt)  
Stråkensemble ur Uppsala Kammarorkester  
 
Medverkande:  
SU-EN, solist som Det Gamla Livet  
Mira Elvander Lewis, solist som Det Nya Livet  
SU-EN Butoh Company, 5 dansare + performance projekt, 4 dansare  
Seniorer, 18 personer  
Vaksalaskolans 6-års elever, 20 barn  
Djur från olika gårdar och husdjur från trakten  
Floristelever från Floristutbildningen, Ekebybruks gymnasium  
Djurförare, Volontärer  
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Musik av:  
Tjajkovskij, Grieg, Bellman, Taube, traditionell japansk musik, Hahn, Lindgren/Riedel  
Ljusdesign: Tobias Brodd /Scenteknik  
 
I samarbete med Musik i Uppland. Med stöd av Statens Kulturråd, Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, Interflora i Uppsala och Uppsala kommun kulturnämnd.  
 
 
Biografier över de medverkande:  
 
SU-EN BUTOH COMPANY  
Grundades 1992 i Tokyo. Sedan 1997 har verksamheten sin bas i Haglund Skola i Almunge nordost om 
Uppsala. SU-EN Butoh Company verkar över Sverige och internationellt med föreställningar, workshops, 
filmproduktion, projekt och föreläsningar. Bland mer kända verk är Kaze no Cho (1992), Shadows in 
Bloom (1996), Scrap Bodies (1998), filmen Universal Body (1999 samprojekt med Gunilla Leander), 
ATOMIC (1999), Headless (2000), SLICE (2003) och Fragrant (2005). Andra verk av vikt är Scrap the 
Truck (1998), The Scrap Project (2000), Atomic Event (2000-2001), The Fish Series (2000-2002), och 
The Chicken Project (2003). SU-EN Butoh Company’s arbete har presenterats i Europa, Japan, 
Nordamerika, Latinamerika och Skandinavien.  
 
Konstnärlig ledare för arbetet är SU-EN. Hon vistades i Tokyo 1986-1994 och var lärling i Tomoe 
Shizune & Hakutobo gruppen 1988-1994 där den legendariska Yoko Ashikawa undervisade och 
koreograferade. SU-EN återvände till Sverige 1994. Hon har även en lärarlicens i den traditionella 
japanska dansformen Jiuta-mai (Yoh Izumo skolan) med artistnamnet Kei Izumo.  
www.suenbutohcompany.net  
 

JUNICHI KAKIZAKI  
Junichi Kakizaki är en installationskonstnär som arbetar med blommor och andra element från naturen. 
Han föddes i Nagano i Japan 1971 och började sin karriär som blomsterkonstnär efter sin examen från 
konstskola och Tokyos vetenskapliga trädgårdsskola. Junichi Kakizaki har deltagit i ett flertal evenemang 
som blomsterkonstnär såväl i Japan som internationellt. Han har också visat sitt arbete i ett antal 
utställningar men i synnerhet som designer av blomsterkonst. 2002 vann han första pris i en nationell 
blomsterkonsttävling i programmet ”Television Champion” som är ett av de mest populära programmen 
vid Television Tokyo Channel 12. Han fick då titeln ”Japansk mästare i blomsterkonst”. Sedan dess har 
han vunnit ett flertal priser för sina utställningar i blomsterkonst. Junichi Kakizaki är också verksam som 
föreläsare i design vid Naganos lantbrukshögskola samt samarbetar med olika dansare och andra 
konstnärer.  
www.kuruizaki.com  
 

VIOLA GERMAIN  
Viola Germain har sin textila bakgrund inom främst haute couture. Hon arbetade under sjuttiotalet i 
modebranschen i Kanada i fem år. Åter i Sverige började hon 1977 att utforska kroppens och klädernas 
möjlighet till uttryck i scenkonsten. Viola är bosatt i Uppsala och arbetar med formgivning av dräkter för 
olika typer av scenframställanden såsom teater, dans och mimkonst, opera och musikal. Hon har 
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formgivit flera krönikespel, men arbetar även med kördräkter, såväl som kläder till enskilda artister. En 
annan sida av verksamheten är föreställningar och samarbeten med museer vilket har resulterat i 
dräktgarderober för att levandegöra historien. 1998 erhöll hon ett hedersstipendium från Uppsala 
kommun. Förutom att arbeta med formgivning av dräkter undervisar Viola praktiskt och föreläser på olika 
universitet och högskolor.  
 

ANNIKA ELIASSON FRICK  
Annika Eliasson Frick är utbildad vid Göteborgs Musikhögskola. Hon har dessutom studerat sång i 
Milano i Italien och vid Seisen Operaskola i Tokyo, Japan. Annika har sedan dess återkommit till Japan 
många gånger för konserter och har dessutom fått stipendium genom Svenska Institutet för att studera 
japansk sång i Tokyo. Hon har varit anställd i Radiokören under många år och har medverkat som solist 
där i flertalet skiv- och radioinspelningar.  
Annika är en ofta anlitad konsertsångerska och har givit konserter både i Sverige och utomlands såsom i 
Estland, Italien, Australien och Japan.  
Annika har också arbetat med musikteater vid bl.a. Kungliga Operan och Ystadoperan.  
 
STRÅKENSEMBLE UR UPPSALA KAMMARORKESTER  
Anders Inge, violin  
Nils-Erik Sparf / Catharina Ericsson, violin  
Susanne Magnusson, viola  
Maria Böhm, cello  
Staffan Sjöholm, kontrabas  
 
Uppsala Kammarorkester är en professionell symfoniorkester i det lilla formatet, av många bedömare 
ansedd som den främsta kammarorkestern i Sverige. Orkestern har givit ut flera kritikerrosade skivor på 
Naxos, varav en - Drottningholmmusiken av Johan Helmich Roman - belönades med en guldskiva 2002.  
Uppsala Kammarorkester ger en uppskattad konsertserie mellan september och maj, men gästspelar också 
emellanåt i Stockholm, t. ex. så har orkestern medverkat som operaorkester i flera uppsättningar på 
Drottningholmsoperan. Chefsdirigent är estländaren Paul Mäge, en synnerligen ansedd dirigent med 
många internationella uppdrag. Uppsala Kammarorkester gläds åt att i höst få flytta in i det nya 
konserthuset. Huvudman för orkestern är Musik i Uppland.  
www.miu.se  
 
 

GUNNAR JINMEI LINDER  
Gunnar Jinmei Linder började studera shakuhachi när han kom till Japan första gången 1985. Redan 1986 
blev han introducerad för mästaren Gorô Yamaguchi. Han erhöll 1997 en Master of Arts i shakuhachi vid 
musik-konservatoriet vid Tokyo National University of Fine Arts and Music (Tokyo Geidai) 1998 erhöll 
han sin shihan och namnet Jinmei från Goro-sensei, som den siste av Goro-sensei´s lärlingar att få en 
shihan direkt från honom. Sedan 2005 bor Gunnar Jinmei Linder i Stockholm och är, vid sidan av 
framträdanden och undervisning, engagerad som forskare vid Stockholms universitet.  
www.shakuhachi.bz 
 


