
- Breakdance, Streetdance & Beatbox performance 

Beatboxare kan göra både cool, häftiga och roliga ljud, de förmår att använda sin stämma till 
att forma musikinstrument på en fantasifullt sätt, och göra det till något helt särskilt.  
I "Beatbox Sensation" möter publiken två Beatboxers i en dialog som speglas/tolkas av 
dansare som visualiserar det som musikerna ”säger” varandra. Dansarna presenterar musiken 
för publiken. De använder musik som upplevelse och låter den vara inspiration till rörelse.  

Föreställningen är en hyllning till den mångfacetterade kultur som tog sin början i New York & 
Los Angeles. En rörelse i kropp och röst, en rörelse genom tiden och en kulturell rörelse som 
har betytt otroligt mycket i hela världen. Den fjärde generationen artister i Freestyle Phanatix 
visar oss hur hiphopens grundvärderingar är lika behövda idag som när de skapades i New 
Yorks ghetton: Fred, Gemenskap, Kärlek och Att ha kul är budskapet och ramen för Beatbox 
Sensation. 

Dansarna sätter samman dansstil med musikaliskt uttryck; Lyrical till live sång där musiken 
skapas på en loopstation. Breakdance utgör grunden i hip hop och också i denna föreställning. 
Dansarna använder också house, modern dans, locking & popping för att förmedla musiken 
och känslan den skapar hos dansaren. 

Gemenskapen och att göra något tillsammans visas på scen som en motpol till sociala medier 
på internet. Föreställningen är en manifestation av att det att vara duktig på något att kunna 
något riktigt bra, är ett bevis på att du är ”något” eller ”någon”, som är värt mycket mer än de 
negativa intryck som håller dig tillbaka eller nere. 

Denna teatraliska interaktiva föreställning ger garanterat en medryckt publik, som får en 
prima upplevelse av vilket fantastiskt instrument människan kan vara i sig själv och hur dans 
kan formas efter dessa levande instrument. Föreställningen avslutas på ett festligt crescendo 
tillsammans med publiken, och hela upplevelsen följs av en Q/A med publiken. 
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Skapande skola & workshops 
Beatbox Sensation går att kombinera med skapande skola-utbud eller offentliga workshops.  
(https://www.freestylephanatix.net/workshops).  
Kontakta gärna oss för mer information!


PRIS 
• Föreställning 1: 31.996 kr  • Föreställning 2: 14.500 kr  (samma dag och lokal) 
Varav resor och logi och traktamente: 9868kr på föreställning 1. 
Moms tillkommer på gage för icke momsbefriade arrangörer. 
Vid publik fler än 300 vänligen kontakta oss. Priserna i detta utbudsblad gäller 2020. 
Vi kan erbjuda elektroniska affischer och pressbilder. Beatbox Sensation kan med fördel 
kombineras med våra föreställningar som finns på scenkonstportalen!  
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Producent:  	 Freestyle Phanatix 
Medverkande:	 2 beatboxers, 4 dansare 
Längd:	 40 minuter 
Åldersgrupp:	 Alla åldrar

TEKNIK; kontakta oss för mer information. 
Beatbox Sensation går också att arrangera 
utan ljus, även utomhus.
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Integration och jämställdhet - Freestyle Phanatix 

Freestyle Phanatix som grupp jobbar aktivt och dagligen med integrationsfrågor och 
genomsyras av en öppen acceptans av olika sociala & etniska bakgrunder.


Gruppen är multikulturell och multietnisk, och vi har som mål att detta ska ses som 
en fördel också utanför vår grupp. Artisterna blir naturligt förebilder för de ungdomar 
och barn de möter i publik och workshopdeltagare, och vi ser hur dessa tar till sig av 
vår inkluderande sammanhållning.

Freestyle Phanatix har alltid varit en brokig samling, och artisternas olikheter är 
gruppens styrka. Vi visar hur olika social & etnisk bakgrund kan vara en fördel och 
står fram som ett mycket lyckat exempel på hur integration kan fungera praktiskt i 
samhället.


Vi diskuterar också gärna detta ämne med publik och workshopdeltagare, våra 
föreställningar och workshops blir en miljö för, och ger en naturlig och avspänd 
möjlighet, att prata om dessa mycket aktuella och ibland svåra frågor.


I hip hopens, och likaså Freestyle Phanatix’, grundmotto - Peace, Unity, Love & 
Having Fun - ryms inte destruktiva åsikter och avsikter. För oss är integrationen inte 
ett problem, det är en 

förutsättning. Vi är en grupp av fria och olika individer, både tjejer och killar, som av 
självklarhet ser individer utan tilldelade fack som hudfärg, kön, religion och 
bakgrund. Artisternas positiva uttryck och gruppens dynamik ger ett naturligt 
resultat - en fungerande jämställd mångfald.  
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Pressmaterial och mer information 

Vi tillhandahåller digitalt pressmaterial; foto i jpg och png format, affisch i pdf-format och 
presstext (nedan).


Om Beatbox Sensation 
Beatboxare kan göra både cool, häftiga och roliga ljud, de förmår att använda sin stämma 
till att forma musikinstrument på en fantasifullt sätt, och göra det till något helt särskilt. 

I "Beatbox Sensation" möter publiken två Beatboxers i en dialog som speglas/tolkas av 
dansare som visualiserar det som musikerna ”säger” varandra. Dansarna presenterar 
musiken för publiken. De använder musik som upplevelse och låter den vara inspiration till 
rörelse. Tillsammans visar artisterna sina olika kunskaper på ett lekande, utforskande och 
utmanande sätt på ett likvärdigt nivå. Gemenskapen och att göra något tillsammans visas 
på scen som en motpol till sociala medier på internet. Föreställningen är en manifestation av 
att det att vara duktig på något att kunna något riktigt bra, är ett bevis på att du är ”något” 
eller ”någon”, som är värt mycket mer än de negativa intryck som håller dig tillbaka eller 
nere. Att uttrycka det du brinner för räcker för att vara ”cool”! 

Denna teatraliska interaktiva föreställning ger garanterat en medryckt publik, som får en 
prima upplevelse av vilket fantastiskt instrument människan kan vara i sig själv och hur dans 
kan formas efter dessa levande instrument.


Om Freestyle Phanatix 
Freestyle Phanatix är Skandinaviens största professionella breakdance-trupp och har 
genomfört fler än 3000 föreställningar och workshops världen över.

Gruppen är ett hiphop-kollektiv med de bästa artisterna från "the old school", " the new 
school" och "the next school". Tre generationer med specialkunskaper i hiphopens 
konstarter. Truppens arbete är genomsyrat av budskapet om öppenhet, sammanhållning 
och att kunna se bortom hudfärg och bakgrund. Med en egenskap att vara synliga och 
imponerande i kombination med en ständigt lika stor målmedvetenhet att nå ut förbi 
scenkanten, har Freestyle Phanatix en förmåga att alltid få sin publik med sig, oavsett vem 
de uppträder för.


Sociala medier 
www.facebook.com/FreestylePhanatix

www.instagram.com/freestylephanatix


Presskontakt 
Kim Bøytler, 0704332335, kb@phanatix.net
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RIDER FOR ”BEATBOX SENSATION”
This rider describes a full setup, NOTE that this performance can be arranged without 
lights and in any room with enough space for 6x6m stage area and the audience, and 
2 x220V outlets or 1 x 16A CEE-outlet! Outdoors performances are also possible!
 
Freestyle Phanatix can usually tour with the following (below).
However we would like you to know what is available at your venue, email info to contact 
below. Beatbox Sensation can be light set-up with the possibility to respectively cover the 
stage with red, white, green and blue. Apart from front lights. This can be accomplished with 
more or less any light equipment you have at hand.  

THE FOLLOWING IS OUR REGULAR EQUIPMENT ON TOUR:
Light gear on tour
- 4 ROBE 300 LED wash (colorchanger/movingheads)
- 8 Stairville Show Bar Tri LED (colorchanger)
- 1 hazer Cameo 1500pro
- 1 lights control desk, Chamsys MagicQ PC wing
- 1-2 projectors for light fx & video

Sound gear on tour
- 1 PA with mixer.
- 2 wireless SM58 microphones and 1 BOSS loop station.

In house equipment, request
- front lights
- video projector 

NOTE. If you have other possibilities send info to contact below!
- 1 PA with monitors connected with stage box to FOH. 

NOTE. We will use our sound equipment if there isn’t one at your venue!

Needed at technical get-in
- coffee, black. 
- bottled water.
- front lights already set up, send a dmx-chart to contact below or on a note in the tech 

booth
- backdrop, black. 6-8m from stage front
- side covers, black 
- no dance carpet (if possible)
- connected PA, if you have that at your venue (see above)
 

Food (6 artists, 1 technician)
- sandwiches or similar simple food, 1 no pork
- soda or water
- coffee and tea.
 

Backstage (6 artists)
- 2 dressing rooms
- bottled water
- showers/towels (NOT a requirement)
 

Technical contact
Claes, +46 (0)70 7958688, sege@phanatix.net
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