
 



  P A C E 

 

PACE är den första produktionen från Below Zero. 
Föreställningen är en duett med hand i hand akrobaterna Axel och Sara. 

Föreställningen berör idéen om relationer om hur tid och rörelse påverkar artisternas 
relation och hur relationen i sin tur påverkar tiden och rörelsen av föreställningen. 

Att förstå PACE är att förstå vårt mänskliga arv, det är en historia om två människor likväl 
en historia om samhället, om jämställdhet, var samhället är på väg och vad vi önskar att 

samhället som helhet kan vara. 
Med musik som sträcker sig över olika genrer skapar PACE ett oförutsägbart ljudrum 

som gör föreställningen än mer levande då elektriska beats blandas med skandinavisk 
folkmusik.  

 
Med en enkel och imponerande scenografi får PACE scenen att leva.  

Det mjuka ljuset som det slitna tyget sprider på scen skapar en brygga mellan den 
industriella dörramen av stål och den mänskliga skörhet som kommer från artisternas 

kroppar.  
 

Det är en personlig föreställning där artisterna ger ett ärligt framträdande fyllt med 
känslor, originella rörelser och den högsta nivån av modern cirkus.  

 
Välkommen till Below Zero’s första föreställning: 

 

PACE 
 
 
 
 

  





ARTISTERNA 

SARA RUNSTEN 
Sara växte upp i en förort till Stockholm. Med en mångkulturell familj är det inte konstigt 

att hon har en bred syn på konst, trots att hennes spanska arv inte har hjälpt henne 
under vintrarnas kalla månader. Hon började träna Cirkus som trettonåring när 

saknaden av kreativt tänkande i sport gjorde henne besviken.  
Sen dess har hennes kreativa skapande varit pågående. 

Mer än en gång har Sara blivit kallad den kvinnliga Charlie Chaplin.  
Det gör oss väldigt glada!  

 

AXEL AHL 
Axel växte upp på den svenska landsbygden där det kalla vädret stannar majoriteten av 
året. Han fann kärleken till scenkonst tidigt i livet och han älskade allt, skådespel, dans, 
musikaler och konserter. Som fjortonåring såg han sin första cirkusföreställning och har 

sen dess dedikerat sitt liv åt konsten.  
Mer än en gång har folk sagt att Axel är stark som en björn. 

Det gör honom väldigt glad! 





 

KOMPANIET


Below Zero började som en fysisk manifestation av ett behov för något nytt 
på den skandinaviska cirkusscenen.  

Hösten 2018 hade kompaniet gått från vaga idéer till tre projekt i 
uppstartsfasen. 

 
Kompaniets namn är inspirerat av cirkusartistens förmåga att se viktlös ut i 
sina rörelser, flygande nästan som fallande snöflingor, får tiden att verka 

frusen och vikt icke-existerande.  
En kan inte se förbi att kompaniet är skandinaviskt och att namnet och 

refererar till att nästan sju månader om året så är temperaturen 
bokstavligen under noll. 

 
Det kalla vädret formar kompaniets artistiska uttryck då skapandet av värme 

och mänsklig kontakt på många sätt är karaktäristiskt för Below Zero. 
Även om Below Zero är baserat i Stockholm så arbetar vi globalt och 

försöker på bästa sätt att ta kulturen till landsbygden av alla nationer, då 
mycket kultur har en tendens att bara nå de större städerna. Vi vill vara 

närvarande på båda platser. 
 

Välkommen till något annorlunda. 

 





PRODUKTION 
 

 ARTISTER (KONCEPT OCH FÖRVERKLIGANDE)  
 

Axel Ahl (SE) och Sara Runsten (SE/ESP) 
 

SCENOGRAFI & LJUS DESIGN 
Joel Jedström (SE) 
Saara Ahola (FIN) 

Evelina Jensen (SE)  
Villhelm Montán Lindberg (SE)  

SUPPORT 
 

The University of Dance and Circus (SE) 
Benjamin Richter (DE) 

Med stöd av Stockholm stad (SE) 
 

VIDEO OCH FOTO 
 

Isak Stockås (SE) 
 

TACK TILL 
Saska Särkilahti (FIN/SWE) för att han räddade vårt ljudrum. 

Fanny Senocq (SE) för skapandet av de vackra tygen.  
Pau Portabella (ESP) för att han gav oss en kreativ metod. 

Christina Simpson (SE) för att hon delade sin kunskap.  
Johan Kivi (SE) för designen av loggan. Vi älskar den.  





MUSIK  

 

AUKAI 
 

HOME 
  

ELENA 

 FRAGMENTARY BLUE 

DREAMER’S CIRCUS 
 

MORMOR 

SOFFASTYKKET (feat. Folkeklubben)  
 

THE BOOKS 
BIOSPHERIC DOUBLETIME 

CIRCLE OF FIFTHS LOOP 

BIOSPHERIC QUIET 

BIOSPHERIC DARK 

LAWYER LULLABY 



INFO 
Below Zero är ett skandinavist cirkuskompani baserat i Stockholm. 

 
Vi arbetar globalt. 

 

Information om PACE 
 

Två artister. 
 

En ljustekniker.  
 

Föreställningen hade premiär i Juli 2019.  

Föreställningen är 50 minuter lång.  
 

Teknisk rider skickas till bokare och spelplats. 

KONTAKT 
+46737593354 

info@belowzerocompany.com 
 

www.belowzerocompany.com  

mailto:info@belowzerocompany.com
http://www.belowzerocompany.com

