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Vi har förmånen att
bygga framtidens Strömstad
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Det må vara höst och mörkt 
ute, men Strömstads dans-
värld vädrar frisk morgon-
luft. Ivo Cramérs minne lever 
i allra högsta grad vidare i 
staden.

Strömstads rykte som en progressiv 
och spännande dansstad lever vi-
dare i Sverige. I sommar får staden 
besök av Danssverige och äntligen 
återupptas utbildningsveckan i slu-
tet av juli.

- Det är fantastiskt roligt att åter 
kunna erbjuda en internationellt 
gångbar veckokurs för utövande 
dansare och danspedagoger i Ström-
stad som Ivo Cramér, en av världens 
främsta koreografer, startade. Tack 
vare ett nära samarbete med Chris-
ter Reveny och Lasse Berg på Re-
gionteater Väst med fl era dansare 
med Strömstadsanknytning, kan vi 
återuppta utbildningsveckan, säger 
Birgitta Bergström, ansvarig för 
Strömstad gymnasieskolas tillval-
sprogram inom musik, teater och 
dans och dansambassadör i Ström-
stad i ett projekt skapat av Västra 
Götalandsregionen.

Stark danskultur
Danskulturen är stark i Strömstad. 
På Strömstjernaskolan återfi nns 
dans på schemat och gymnasiet 
investerade förra året i en helt ny 
danssal. Nu har gymnasiet även 
köpt in ett mobilt dansgolv till 
Strömssalen för att kunna erbjuda 
lokala utövare bästa underlag och 
även kunna inbjuda professionella 
dansgrupper till Strömstad.

- Danssalen är uthyrd hela tiden, 
det är verkligen roligt och lyckat. 
Här dansas allt från street och hip 
hop till balett och afrikansk dans. 
Det fi nns fl era krafter, som Nina 
Sire, Trine Wille och föreningen 
Dans till världsmusik, som ser till 
att dansen lever vidare i Strömstad, 
menar Birgitta som själv är ordfö-
rande i Scenkonst i Strömstad och 
därmed i allra högsta grad även hon 
en spindel i dansnätet.

Nytändning
Som ett bevis på Strömstads drag-
ningskraft i Danssverige kan näm-
nas att Moderna Dansteatern på 
Skeppsholmen i Stockholm väljer 
att lägga fl era veckor, inklusive fö-
reställningar, i Strömstad i juli när 
deras egna lokaler byggs om. Även 
Danshögskolan från huvudstaden 
kommer till Strömstad i juni.

- Vi har fått en nytändning i 
Strömstad för dansen. Vi ser också 
att unga människor har en större 
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Strömstad tar upp Ivo Cramérs arv som en av Sveriges mest spännande dansscener. I sommar återupptas utbildnings-
veckan och såväl Moderna Dansteatern som Danshögskolan kommer till i Strömstad i sommar. Foto: Jan Palmblad
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förmåga att ta till sig mer abstrakt 
modern dans än vad tidigare gene-
rationer kan. Unga idag har en helt 
annan vana att analysera bilder, 
rytmer och rörelser utan att tvinga 
sig att hänga upp dansuttrycken på 
en realistisk berättelse, menar Bir-
gitta som ser fram emot den dagen 
när ett kulturhus på allvar etableras 
i Strömstads gymnasieskola, Hu-
set borde användas fl er timmar om 
dygnet.

Fakta Ivo Cramér:

Ivo Cramér, född 5 mars 1921 
i Göteborg, men bodde under 
många år i sin villa på Vatu-
landsgatan i Strömstad, vilken 
också tjänade som bas för Tyy-
ne och Ivo Cramérs stiftelse.  

Ivo Cramér, utbildad hos 
Birgit Cullberg, har verkat som 
dansare, koreograf och balett-
chef från 1940-talet fram till 
idag och har skapat fl era hund-
ra balettverk, otaliga iscensätt-
ningar av operor, operetter, 
musikaler, revyer och talpjäser 
samt ett fl ertal produktioner 
för svensk och utländsk TV. 

Han har kallats den svenska 
danskonstens nestor och är 
en av Sveriges internationellt 
mest kända koreografer. 

Bibliska teman och histo-
riska danser med mycket tea-
terspråk är några av de många 
grenar där Ivo Cramér utveck-
lat ett mästerskap. Likaså har 
hans intresse för folkdans och 
folkliga traditioner gett många 
avtryck.

Ivo Cramérs dansgrupp Cra-
mér-ensemblen genomförde 
under fl era år föreställningen 
”Domaredansen” vid domar-
ringen i Blomsholm samt kyrk-
lig dans i Strömstads kyrka, 
bland annat den älskade ge-
staltningen av ”Fader Vår”.

Strömstads kommun tillde-
lade Ivo Cramér sitt kulturpris 
1996. Han har även uppmärk-
sammats med en utställning på 
Strömstads Museum.


