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Flamenco handlar om att ta plats, förklarar Pia
Pohjakallio som dansat sedan hon var fem år.
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Jose!ine
Chiacchiero och Pia Pohjakallio dansar !lamenco på Mejeriets scen.
(http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=72438263-a5ef-4e88-

FOTO: PIA OLOFSSON

– Det behöver vi öva på lite.
På torsdagen intog hon
Mejeriets scen med
föreställningen Flamenco de
los Niños, med dansaren
Josefine Chiacchiero, Zoran
Dokic på gitarr och Milla
Strandberg, sång.
Temat är hur det är att vara
annorlunda, bli utanför i
leken och att bli sedd.
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Flamenco
(http://www.barometern.se/om/!lamenco
Mejeriet
(http://www.barometern.se/om/mejeriet)
Nybro
(http://www.barometern.se/om/nybro)

Stockholms bästa
mäklare!
Edward & Partners - 487
kunder har sagt sitt. Läs
alla fina omdömen här.
Edwardpartners.se
boka annons här »

– Många tycker att flamenco är komplext, man är både trummis
och trummar med flamencoskorna med metallsula, samtidigt
som jag ska snurra och ha kroppskontroll. Flamenco är väldigt
starkt uttryck, säger Pia Pohjakallio.
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Efteråt fanns det möjlighet för den som ville att prova på. Något
som Hektor Lindman och Gottfrid Lindman funderade på att
utnyttja.
– Jag är föräldraledig och kände att detta var något vi ville testa.
Annars är vi ofta på biblioteket, där händer mycket för barn,
mycket teater, säger deras mamma Josefine Lindman som även
hade med sig lillebror Elmer Lindman till Mejeriet.
Länsmusiken i Kalmar står bakom.

PIA OLOFSSON
pia.olofsson@barometern.se (mailto:pia.olofsson@barometern.se)

Andra har också läst
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Senaste nytt

Sanering av hamnen snart igång
(http://www.barometern.se/oskarshamn/sa
nering-av-hamnen-snart-igang/)
Har hittills kostat över 160 miljoner kronor.
(http://www.barometern.se/oskarshamn/sanering-av-hamnen-snart-igang/)

Dubbla inbrott i parkerad bil
(http://www.barometern.se/kalmar/dubblahttp://www.barometern.se/nybro/det-handlar-om-att-ta-plats/
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inbrott-i-parkerad-bil/)
Natten till i lördags gjordes inbrott i en bil som stod på Stenmursvägen i Smedby.
(http://www.barometern.se/kalmar/dubbla-inbrott-i-parkerad-bil/)

Tjuv intog hotellbaren
(http://www.barometern.se/kalmar/tjuvintog-hotellbaren/)
Väktare påträ!fade vid 21-tiden på söndagen en ung man som tagit sig in i baren på Hotell
Bro!ästet i Kalmar. (http://www.barometern.se/kalmar/tjuv-intog-hotellbaren/)

Polisen hittade mc-kläder
(http://www.barometern.se/emmaboda/pol
isen-hittade-mc-klader/)
Är det någon som saknar sitt mc-ställ och två skinnjackor i Emmaboda?
(http://www.barometern.se/emmaboda/polisen-hittade-mc-klader/)

Ungdomar kastade äpplen på !önster
(http://www.barometern.se/hultsfred/apple
kastare-krossade-ruta/)
Virserums vandrarhem drabbat av skadegörelse
(http://www.barometern.se/hultsfred/applekastare-krossade-ruta/)
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