
Miramos – med inspelad syntolkning 
 
Välkommen till dansföreställningen Miramos för barn 4-8 år – med inspelad syntolkning! 
 
I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna 
planet. Nyfiket och undrande utforskar de världen. Men vart kommer de ifrån och vad gör de 
egentligen här? Miramos framförs av Danskompaniet Spinn och är skapad av norska 
koreografen Torgunn Wold i samarbete med den spanska dramaturgen Paulo Serantes, med 
inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk. 
 
Vi har nu den stora glädjen att kunna erbjuda inspelad syntolkning av föreställningen vid 
varje föreställningstillfälle! 
 
Så går det till 
Vi har alltid med oss syntolkningsutrustning så att sammanlagt 20 personer samtidigt kan ta 
del av den inspelade syntolkningen. Ni behöver inte boka eller säga till i förväg, och det 
kostar inte heller någonting extra. Kom dock gärna i god tid till föreställningen så att vi kan 
ställa in allting innan själva föreställningen börjar. 
 
Utrustningen består av en mottagare som tar emot de inspelade syntolkningen och ett par 
hörlurar. Vår turnévärd eller vår tekniker på plats hjälper er att sätta på och ställa in 
utrustningen rätt. En kan själv justera volymen, eller be vår turnévärd eller tekniker att 
hjälpa till med detta. En får gärna använda sina egna hörlurar om en hellre vill det – vi har 
sammanlagt 6 stycken mottagare där en kan använda egna hörlurar – och vi rekommenderar 
er att bara ha hörlurarna över ena örat då föreställningsmusiken går ut i rummet via det 
befintliga ljudsystemet. Syntolkning finns tillgängligt på svenska. Från och med hösten 2022 
finns föreställningen tillgänglig även på engelska. 
 
Syntolkningen är framtagen i samarbete med Audiosyn samt med en extern referensgrupp.  
 
Har du några frågor eller funderingar om hur det går till?  
Hör av dig till: veera@danskompanietspinn.se / 0707 48 33 13 
 
Läs mer! 
www.danskompanietspinn.se 


