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OM BIN OCH ANDRA
POLLINATÖRER



T O  B E E

Att vara eller inte vara -

det är frågan om bin. 

To bee syftar till att sprida information och väcka empati och

engagemang för vilda bin och andra pollinatörer genom en

dansföreställning, ett Skapande-skola-projekt och en serie

folkbildande workshops. De tre delarna kan komplettera

varandra i upplevelse och innehåll. 

För att skapa förändring i beteenden och värderingar räcker

inte alltid information genom faktakunskap. De olika

delprojekten i To bee bidrar till utveckling av förkroppsligad

kunskap, berättelser och estetiska upplevelser för att skapa en

närmare relation till bin. 

S A M M A N F A T T N I N G

T O  B E E
OM BIN OCH ANDRA POLLINATÖRER



Arkeolog 8 är ett samskapande danskollektiv som gör

(dans)konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, för unga

och vuxna. Vi startade vår verksamhet 2010 och har sedan dess

skapat och turnerat projekt i och utanför Sverige på platser/genom

nätverk såsom Dansens Hus, Dansnät Sverige, Skånes Dansteater,

Scenkonst Sörmland, Norska Skolesekken, Norrlandsoperan, Salto!,

Fusion festival, Theaterszene Europa, Schäxpir mfl.

Läs mer om oss och vad vi gör på www.arkeolog8.se eller följ oss på

Instagram @arkeolog8. 

A R K E O L O G  8
ETT SAMSKAPANDE DANSKOLLEKTIV

P R O J E K T

Dansföreställning 1up

(2010)

Musikvideo Snälla TV

plz (2012)

Communitydansprojekt

Mitt fält (2014)

Dansföreställning

PUCK (2014)

Dansföreställning Lucy

(2011, 2014)

Dansföreställning

Consume energy and

make noise (2014,

omarbetning 2015)

Koreografi/vandrings-

led/utställning

Katastrofleden (2019) 

Konstverk Leden-

Kartan-

Katastroftankarna

(2020)

Pop up-dans 1up

(2021)

Performance Stilla

färd (2021)

Dansföreställning To

bee (2021)

Pop up-dans Snälla TV

plz (2022)



T O  B E E  
DANSFÖRESTÄLLNINGEN

Familjeföreställning från 7 år 

Föreställningens längd: ca 30 min + publikaktivitet ca 15 min 

Publikantal: 50

Pris: En föreställning 15.000 kr. Två föreställningar samma dag och plats 25.000 kr.

Traktamente, boende och resor tillkommer. 

För bokning: hello@arkeolog8.se 

 

KOREOGRAFI / DANS 

Arkeolog 8: Clara Bankefors, Camilla Reppen, Josefine Alfredsson 

 

MUSIK

Signe Bankefors, Arkeolog 8, elever från Karbyskolan, Vallentuna

 

LJUS

Max Becedas Börjesson

 

KOSTYM / SCENOGRAFI 

Arkeolog 8

 

MEDSKAPARE

Barn från Vallentuna kommun

MED STÖD AV OCH I SAMARBETE MED

Vallentuna kommun, Region Stockholm, KOKO kommunkoreograf, Kulturrådet, Gula Villan

och Lokala Naturvårdssatsningen LONA

TACK TILL 

Calle Wachtmeister, Yannick Porter, Rita Reppen, Henrik Lundberg, and KOKO community

PREMIÄR

2021, Vallentuna teater

FILM

Lurdo Collective: Erwin Semler. Se trailer här: https://vimeo.com/671188536 

https://vimeo.com/671188536


To bee är en hyllning och lovsång till bina. 

To bee handlar om att vara, leva, finnas till. 

To bee är en dödsmässa i människornas och binas namn.

To bee handlar om att upphöra, dö, gå under. 

To bee är en dansföreställning om människans beroendeställning och relation till bin. 

To bee är en rörelsestudie i bidans, svärmning och arbetet i bikupan, ett utforskande av

bisamhällets organisering, kommunikation och roller men också av bidöden. To bee blir en

berättelse om denna lilla varelse som påminner oss om att vi är en del av naturen och att

det utan dem är ute med mänskligheten. På ett djupare plan blir föreställningen ett sätt

att behandla svåra frågor om döden och den existentiella katastrof som Colony Collapse

Disorder kan komma att innebära.  

Arkeolog 8 prövar ett posthumanistiskt perspektiv i To bee. Även om föreställningen

handlar om både bins och människans fortlevnad så prövas förhållningssättet att låta

människor kliva åt sidan för att sätta bin i centrum. Bin i huvudrollen och människan som

biroll. I en demokratisk praktik som innefattar djur och natur krävs att vi förstår och får en

upplevelse av att människan egentligen är en del av ett ekosystem tillsammans med andra

varelser; att vi på så sätt är en och samma, delar av samma värld.



T O  B E E  
SKAPANDE SKOLA

Arbete med en elevgrupp under fyra workshops: 24 000 kr 

Skapande skola-projektet To bee är en skapandeprocess en elevgrupp går igenom

tillsammans med danspedagoger från Arkeolog 8. Under fyra workshops lär vi oss om bin,

utforskar bidanser och lyssnar till surret tillsammans. Därefter ser elevgruppen

dansföreställningen To bee där material från workshoparna blivit en del av föreställningen.

EXEMPEL UPPLÄGG

Fyra träffar á 45 min:

Träff 1: Vi lär oss om solitärbin och honungsbin 

Träff 2: Vi gör musik till föreställningen med ljudupptagningar av bisurr 

Träff 3: Vi utforskar bins rörelser och dansar bidanser

Träff 4: Vi skapar och skriver bi-koreografier till föreställningen

Materialet som skapas under träffarna bearbetas av Arkeolog 8 till en utbytbar modul i

dansföreställningen To bee som eleverna sedan får uppleva om den bokas till.

 

MÅLGRUPP

åk 1 - 4 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Rum eller utrymme avsett för rörelse med rent golv och fri rörelseyta för en till två

elevgrupper. 

PRISER

För mer information och bokning: hello@arkeolog8.se



T O  B E E  
FOLKBILDNING 

Delprojektet To bee folkbildning innehåller ett antal workshops som formats utifrån en

folkbildningspedagogisk utgångspunkt. Dessa workshops består av både teoretiska inslag

och praktiskt utforskande på olika tema som kopplar till bin och andra pollinatörer.

Workshopserien kombinerar alltså praktiska övningar som involverar kroppen och estetiska

upplevelser med mer faktabaserad kunskapsförmedling. Med inspiration från studiecirkeln

som format är de uppbyggda av en blandning av teori och praktik, dialog och reflektion,

lust och nyfikenhet. Workshopinnehållet är därmed tänkt att bädda för dialog,

demokratiska processer och samhällsengagemang. Workshopserien passar för barn och

vuxna natur- och kulturintresserade från 5 år.  

WORKSHOP NR 1: Bi-bon 

- Vi lär oss om var vilda bin (solitärbin) bor 

- Vi bygger bi-bon

WORKSHOP NR 2: Bi-mat 

- Vi lär oss om pollen, pollinering, nektar och ängsblommor

- Vi gör fröbomber

WORKSHOP NR 3: Bi-kunskap 

- Vi lär oss om solitärbin och honungsbin

- Vi gör ett bi-ngo och en bi-meditation 

WORKSHOP NR 4: Bi-aktion 

- Vi lär oss om hur man kan engagera sig för bin och andra pollinatörer och påverka deras

förutsättningar i sin kommun 

- Vi målar flaggor och plakat och skriver medborgarförslag och/eller frågor till

kommunfullmäktige

  

WORKSHOP NR 5: Bi-yta 

- Vi anlägger en bit ängsmark, kastar fröbomber, sätter ut flaggor och lämnar

förslag/frågor till kommunfullmäktige 

Till detta kan ett delprojekt med en gymnasieklass adderas. De får skiva uppsats om bin

och pollinering och bygga en vandringskupa inuti vilken uppsatserna hängs upp i ramarna

som en sorts utställning. Dessa kan ställas ut på platser i anslutning till workshoparna. 



EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER ATT SAMARBETA MED

För genomförande av workshopserien är det fördelaktigt (men inte nödvändigt) att knyta

samman olika verksamheter för att skapa synergi-effekter. Exempel på verksamheter att

samverka med och koppla samman är till exempel: bygdegårdar, grundskola,

gymnasieskola, kommun (olika förvaltningar), bibliotek, privata markägare, biodlarförening,

föreningar så som Naturskyddsföreningen och/eller Fältbiologerna, Friluftsfrämjandet

och/eller Scouterna.   

LÄSLISTA TILL TO BEE FOLKBILDNING 

Casta, Stefan & Fagerberg, Maj (2002). Humlans blomsterbok. Bromma: Opal

Bergengren, Göran (2018). Meningen med bin. Stockholm: Carlsson bokförlag
 

Hanson, Thor (2019). Binas hemliga liv. Stockholm: Natur & Kultur

Kassahun Weldemariam (2019). ‘Becoming-with bees’: generating affect and response-

abilities with the dying bees in early childhood education. Discourse: Studies in the

Cultural Politics of Education. Vol. 41(3), ss. 391-406 DOI: 10.1080/01596306.2019.1607402 
 

Lunde, Maja (2021). Binas historia. Stockholm: Natur & kultur

Möller, Lotte (2019). Bin och människor. Stockholm: Norstedts

Sjödin, Erik (2018). Våra vänner pollinatörerna. Stockholm: Ostertorp.

https://www.gemenskapspraktik.se/publications/Våra%20vänner%20pollinatörerna.pdf

[hämtad 2022-06-03]

Socha, Piotr (2017). Stora boken om bin. Stockholm: Alfabeta

BOKNING OCH MER INFORMATION: 

Workshopserien kan bokas i sin helhet eller som enstaka workshops. 

För bokning och pris: hello@arkeolog8.se

Länk till artikel om projektet i Vallentuna kommun.  

https://www.gemenskapspraktik.se/publications/V%C3%A5ra%20v%C3%A4nner%20pollinat%C3%B6rerna.pdf
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/finansiering-av-naturvagledning/forkroppsligad-kunskap-raddar-bina-i-vallentuna/


T O  B E E  
I SAMARBETE MED 




