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Zerjon Abebe

Zerjon Abebe är, bland mycket annat, dansare  
och koreograf och en av grundarna av det 
Göte borgs baserade, internationella dans-
kompaniet Twisted Feet, liksom av dess 
akademi del, dans skolan Twisted Feet Dance 
Academy. Danskompaniet, som han startade 
tillsammans med sin partner Nina Kolbrunner, 
Stina Bojling och bröderna Denny och Tony 
Hultén, har funnits sedan !""#, dansskolan 
sedan !""$. Bägge verksamheterna har sedan 
dess rönt många framgångar och tilldelats 
ett %ertal utmärkelser. Samarbetena med 
bland andra Göteborgsoperan, Backa Teater, 
Angereds Teater, Stora Teatern och Chalmers 
har både skapat nya kontaktytor och utvecklat 
nya uttrycksformer. Men nu inleds ytterligare 
en fas i Zerjon Abebes konstnärliga bana. !"!! 
bildade han och Nina Kollbrunner en ny kreativ 
bas och plattform med arbetsnamnet Zeni Studio.

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson
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" #  $% &  ' ( (  ut till Ringöns industriområde på Hisingen 
där den nya lokalen ligger, och lyckas efter ett tag hitta fram 
till rätt adress. Just när vi skall gå runt hörnet &ör att hitta 
ingången öppnas dörren och Zerjon Abebe kliver ut på den 
lastbrygga som leder in till den nya studion. På vägen dit har 
vi passerat en mängd olika verksamheter som alla är en del av 
det kreativa nätverk som fortsätter att växa fram och etablera 
sig på Ringön.

– Vi letade efter ett ställe där %era konstformer skulle kunna 
mötas, säger Zerjon Abebe. En lokal som var inbjudande och 
%exibel och som snabbt gick att ställa om och anpassa efter helt 
olika ändamål. Filminspelningar, fotosessioner, seminarier, 
workshops, utställningar, musik, digitala events eller online -
inspelningar och så vidare.

Det är lätt att &öreställa sig hur den enorma industrilokalens 
stora ytor skulle kunna ge plats åt allehanda aktiviteter. Det är 
sparsamt möblerat, ljust och högt i tak. En sittgrupp med en so'a, 
några &åtöljer och ett bord bildar ett rum i rummet och i taket löper 
skenor som gör att belysningen lätt kan &örändras. Det (nns en 
stor spegel på en av väggarna och ett högtalarsystem – även det 
%yttbart. I en angränsande del (nns ännu ett rum med &önster ut 
mot lokalen, ett duschrum, toaletter och ett pentry.

– Redan innan allt var klart var det två unga (lmare som 
genast ville %ytta in. En av dem har faktiskt en bakgrund inom 
dansen. Jag ser det som ett ypperligt till&älle att lära mig mer. 
I vår allt mer digitaliserade värld måste man kunna använda 
sig av så många kommunikationsformer som möjligt. Och om 
det är någonting som jag har lärt mig genom åren så är det att 
det är i krockarna och mötena mellan olika uttryck som de nya 
idéerna &öds.

– Här på Ringön (nns också mycket att inspireras av. Det 
händer saker hela tiden även om det inte alltid uppmärksam-
mas. Men det kan också vara någonting bra i det. Konsten 
behöver &å vara i fred och &å tid att växa fram på egna villkor, 
inte genast bedömas och värderas. Bara detta att vara omgiven 
av människor som alla arbetar med olika kreativa projekt ska-
par en positiv konkurrens. Du ser vad andra håller på med och 

det inspirerar dig att jobba ännu hårdare med ditt eget uttryck, 
att höja nivån ytterligare ett snäpp. Men på ett bra sätt. Jag blev 
glatt överraskad av den känsla av gemenskap som (nns här – 
en vilja att hjälpa varandra snarare än att armbåga sig fram på 
andras bekostnad.

Berätta mer om vad som ledde fram till beslutet att lämna 
Twisted Feet. Du har i högsta grad varit involverad och 
delaktig i både danskompaniet och skolverksamheten och 
tillsammans med dina kollegor på många vis brutit ny mark 
!ör dansen genom samarbeten med olika teaterhus, organi-
sationer, !öretag och utbildningar. Twisted Feet har också 
varit initiativtagare till "era socialt och konstnärligt viktiga 
projekt, som exempelvis dansfestivalerna Community X, som 
ni startade på en rad platser runtom i regionen.

– Det är alltid bra att röra på sig och &ör att arbeta fram något 
nytt krävs tid. Och den tiden fanns till slut inte när både Nina 
och jag var involverade i hela organisationen. Vi har hela tiden 
parallellt velat utveckla vår egen konstnärliga och kreativa 
väg och också velat fortsätta att arbeta internationellt. För 
att hitta det utrymmet var det nödvändigt att en av oss tog ett 
steg tillbaka. Nina är fortfarande aktiv inom skoldelen. Jag 
tror överhuvudtaget att det är bra att inte stanna &ör länge på 
samma position. Man måste släppa fram andra också och ge 
dem en chans att hitta egna lösningar. Och jag vet hur jag själv 
fungerar – jag är som bäst när jag medvetet &örsätter mig i situ-
ationer där jag måste skapa nya &örutsättningar. Så jag kastade 
helt enkelt ut mig själv ”på gatan”! Nu är vi i en uppbyggnadsfas 
och jag vill hålla så mycket som möjligt öppet. Inte låsa fast och 
sätta ramar utan ge den här plattformen en chans att växa orga-
niskt. Målet är ett kluster av verksamheter som kan dra nytta av 
och inspireras av varandra.

– Många av grundtankarna fanns och (nns redan inom Twisted 
Feet. När jag var liten var jag väldigt &örtjust i Astrid Lindgrens 
Emil i Lönneberga och har använt idén om snickeboa – fast gett 
den en annan innebörd. Emil kastades in i snickeboa och (ck 
sitta där som stra' när han hade )ort hyss. Jag vill att vi med-
vetet kastas in i snickeboa och ägnar tiden där åt positiva hyss!  

Community X är ett 
projekt med dans festi-
valer i Västra Götaland 
och Halland. Idén och 
målet är att bygga 
lokala nätverk och 
mötesplatser )ör dans-
intresserade ungdomar. 
Projektet, som bland 
annat )ått stöd från 
Allmänna Arvs fonden, 
initi erades *+,-.
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Under alla de år jag har jobbat med barn och ungdomar har jag 
lärt mig hur viktigt det är att bejaka idéer, även om de verkar 
galna, knäppa och ogenom&örbara. Man måste börja där. Inte 
genast tala om att det inte kommer att gå. Inom Twisted Feet 
har vi hela tiden, och mycket medvetet, jobbat med en &örebilds-
metodik som bygger på att ge människor chans att bygga upp 
självkänsla och hopp och en styrka att ta sig vidare. Positiva 
cirklar som gör att kunskaperna kan &öras vidare till andra. 
Den sortens pedagogik går att applicera på alla verksamheter 
och på alla nivåer. Vuxna behöver också fria utrymmen &ör att 
våga testa och pröva, kanske misslyckas, prova igen och upp-
täcka andra sätt att fortsätta.  

Så en av tankarna med den här plattformen är att skapa en 
fri yta !ör utövande konstnärer inom olika discipliner, och 
ge plats åt den sortens fruktbara möten och krockar som du 
själv söker dig till#

– Ja, exakt. Inte minst här i Västra Götalandsregionen (nns all-
deles &ör &å plattformar och mötesplatser &ör folk över !" år. Då 
menar jag från !" upp till *"" år. För att till exempel kunna fort-
sätta att jobba framgångsrikt med barn och ungdomar måste 
man också ha möjlighet att själv hämta inspiration och näring 
någonstans. Annars leder det till att människor %yttar härifrån 
och den grund alla kulturskolor etcetera har lagt går &örlorad. 
Kunskapen &örsvinner och den infrastruktur som har byggts 
upp raseras. Om man ser det som en utvecklingsmodell i form 
av en trappa är det plötsligt stora hål i vissa av trappstegen. Det 
här är något jag har kämpat med att &örklara &ör politiker och 
beslutsfattare. En del av det vi ägnat oss åt i Twisted Feet har 
just varit att &örsöka motverka detta genom initiativ som täp-
per till hålen och skapar bryggor som kan leda vidare.

– När det gäller krockar och möten med andra konstformer 
och andra uttryck är det själva navet i det jag gör. Att vara 
öppen och ny(ken är det bästa sättet att hålla den konstnär-
liga gnistan levande. Nästan all bra konst uppstår ur kollisio-
ner och blandningar, ur möten där man inte på &örhand kunnat 
räkna ut vad som kommer att hända. Jag vill alltid lära mig nya 
saker och tycker att devisen ”Always be a Student” är det bästa 

sättet att &örhålla sig till omvärlden på. Det är där&ör jag har 
kunnat ägna mig åt så vitt skilda samarbeten och uppdrag. Allt 
från arbete och &öreställningar i &örorterna till Wall Street, som 
var den &örsta streetdance-&öreställningen på Göteborgsope-
ran, eller Mattias Anderssons och Backateaterns Det sjunde 
blinget, koreogra(er &ör konståkare som Kristo'er Berntsson 
eller danslektioner och koreogra(er &ör Håkan Hellström. För 
att ta några exempel. Och i alla dessa möten har jag själv lärt 
mig massor som jag har kunnat ta med mig och omvandla i mitt 
eget arbete.

Hur var det att ha Håkan Hellström som elev? Var det in!ör 
konserterna på Ullevi#

– Ja, precis. Det var in&ör den sista konserten &öre pandemin. Vi 
tränade nog tillsammans i närmare ett och ett halvt år. Det var 
enormt lärorikt. Det var egentligen &örst då som jag &örstod hur 
stor Håkan Hellström är – som människa. Jag hade inte lyssnat 
särskilt mycket på hans musik och det var inte heller den vi spe-
lade när vi övade. Han är en otroligt hårt arbetande artist och 
dessutom väldigt ödmjuk och snäll som person. Han använde 
varje millisekund till att träna och arbetade hårdare än de %esta 
dansare jag har jobbat med. Det var verkligen inspirerande.

Kan du beskriva din pedagogiska metod och hur du tänker 
när du lär ut till andra#  

– Det jag &örsöker att lära ut är alltid grunderna, det som gör 
att du sedan kan gå vidare och göra din egen tolkning. Hip 
hopens fotstegsarbete och gung har alltid med trummans beat 
och puls att göra. Om du hör Beethovens ”Für Elise” på piano 
är det knappast hip hop du vill dansa utan kanske något mer 
svävande, %ytande. Så fort trumman och beatet kommer in vill 
kroppen automatiskt &ölja med. Det gäller housemusik också. 
Om du spelar den sortens musik &ör en liten baby kommer han 
eller hon ofelbart att börja gunga och &ölja rytmen. I grunden 
handlar det om att kunna &örkroppsliga och gestalta det musi-
ken uttrycker, vilken genre eller stil det än är.

– Oavsett vem det är som är elev är min utgångspunkt den-
samma: lära ut en grund och träna så mycket att man sedan kan 

Streetdance )öre ställ-
ningen Wall Street hade 
premiär på Göteborgs-
operan i maj *+,*. Det 
sjunde blinget gavs på 
Backa teatern hösten 
*++.. 

Det lilla pianostycket 
Für Elise komponerades 
troligen ,.,+, men publi-
cerades )örst ,./0, -* år 
efter Beethovens död. 
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gå vidare och göra sin egen grej. Jag ville inte att någon skall 
kopiera mig, jag vill ge andra redskap som gör att de kan &ör-
verkliga sina egna visioner.

Att låta olika in"uenser smälta samman och utforska olika 
uttryck och stilar verkar ha varit din konstnärliga strategi 
ända från början. Just nu är du uppslukad av tangons värld. 
Berätta litet mer om var!ör och hur det började.

– Intresset väcktes nog på allvar när Nina och jag var inbjudna till 
en salsafestival i Spanien, &ör ett par år sedan. Salsavärlden är 
ganska öppen &ör andra stilar och en kväll var det en workshop i 
tango med ett par från Colombia. När de i slutet plötsligt började 
att freestyla och improvisera till musiken, var det en helt överväl-
digande upplevelse. Det var så starkt och emotionellt gripande 
att både Nina och jag kände att det här måste vi gå djupare i. Det 
var också själva improvisationen – att det var här och nu och 
ingenting emellan. Det är det som intresserar mig allra mest. 
Att omedelbart och simultant kunna gestalta och &örkroppsliga 
musiken. Det är samma sak som inom hip hopens battlevärld 
eller danstävlingar. Dj:n spelar musik som du inte vet vad det är 
från början och du måste skapa något direkt, i ögonblicket. Den 
sortens utmaningar är de roligaste och mest utvecklande och 
kan också bli ett sätt att verkligen hitta sitt eget uttryck. 

– Så länge vi bägge var hundraprocentigt involverade i Twis-
ted Feet fanns inte tiden att &ördjupa sig i tangon, men nu trä-
nar vi, tar klasser på olika ställen och passar på att gå på alla 
tango-workshops som dyker upp. Ju mer jag kommer in i den 
världen desto mer fascinerad blir jag. Men det tog tid att ta till 
sig musiken, som ju är mycket mer gammaldags och ålderdom-
lig än det jag brukar arbeta med. Inom tangovärlden har man i 
mycket högre grad hållit fast vid traditionen och inte &örändrat 
så mycket. Nu har jag, inte minst under barnvagnspromenader, 
lyssnat in mig på alla de klassiska argentinska tangoorkest-
rarna och kan &örstå och urskilja de mer subtila skillnaderna 
och detaljerna. Och nu älskar jag musiken! Just nu vill jag inte 
blanda tangon med något annat. Jag måste &örst renodla den, 
lära mig att behärska uttrycket fullt ut. Sedan, när jag kan alla 
regler, kan jag börja att bryta mot dem. 
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! !!         Mitt bästa verktyg är kunskap. 
Genom att dela med sig och "örmedla kunskap 
skapar man "örutsättningar "ör den nya 
generationen att full"ölja och "örverkliga sina 
drömmar. Kunskap ger självkänsla, hopp och 
perspektiv. Kunskap är en positiv maktfaktor 
som formar nuet och framtiden. 

Favoritverktyg:
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– Tangons historia är intressant på många sätt. Den är 
mycket mer mixad och sammansatt än man kanske tror. Det 
är inte så många som känner till att själva ordet tango kommer 
från Kongo, och var namnet på de dansfester de svarta, afri-
kanska slavarna i Argentina höll i de allra fattigaste kvarteren. 
Så precis som med det mesta man tittar närmare på, är det 
ett resultat av ett möte och en blandning mellan olika kultu-
rer, erfarenheter och människor. Tangon är ett möte mellan 
Afrika, Europa och ursprungsbefolkningen i Sydamerika. Det 
var också &örst när tangon spreds vidare och blev populär utan-
&ör Argentina, och till exempel började att dansas i Paris, som 
man i Argentina verkligen började att värna om den som sitt 
kulturarv. Att tangon dessutom är en pardans gör den ännu mer 
lockande &ör min del. Jag letar alltid efter sätt att &örnya och 
utveckla pardansen och kunna blanda den med singeldans.

– Sedan &år vi se vad nästa steg blir. Men just nu, och säkert 
ett bra tag till, är det tangon jag fokuserar på. Det (nns mycket 
kvar att lära sig. 

Vårt samtal har börjat mitt i den utveckling du be$nner dig i 
just nu och har bokstavligen utgått från din nya plattform här 
ute på Ringön. Men hur började din egen resa, hur hamnade 
du i dansens värld från början#  

– Jag har levt unge&är halva mitt liv här i Göteborg, men är upp-
vuxen i Rinkeby. Min pappa är politisk %ykting från Etiopien 
och fortfarande aktiv politiker i Stockholm. Så det sociala 
engagemanget och intresset och viljan att påverka samhället 
har jag nog med mig hemifrån. Från båda mina &öräldrar. Men 
mitt sätt är via dansen.

När "yttade du till Göteborg#
– Direkt efter +mnasiet. Jag hade gått naturvetenskaplig linje 
och kom hit &ör att läsa till dataingenjör på Chalmers. Men 
jag kände efter ett tag att det inte var vad jag verkligen ville 
ägna mig åt. Jag ville jobba närmare människor, inte bara med 
ettor och nollor. Jag gick tre terminer på Chalmers och läste 
dessutom spelprogrammering under ett år. Intresset &ör pro-
blemlösning av olika slag (nns ju fortfarande kvar – bara på 
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Zerjon Abebe

Född 1233 i Addis Abeba
Bor och arbetar i Göteborg 

49Zerjon Abebe

ett annat sätt. Jag kan se att jag har haft nytta av min mate-
matiska bakgrund även i det jag gör i dag. Just nu pluggar jag 
Python-programmering vid sidan av, som ett sätt att stimulera 
hjärnan och kanske på sikt kunna utveckla egna appar.

Men när kommer dansen in#
– Från det jag var *! var jag och mina syskon ute och dansade 
på fritidsgårdarna i Rinkeby varenda helg. Och varje gång, när 
jag som vanligt kom &ör sent hem, sade min pappa att det här 
var sista gången. Så dansen började inte med några klasser eller 
i någon dansskola utan bokstavligen på fritidsgårdarnas golv. 
Sedan fortsatte det med att man tränade &ör sig själv, hemma. 

– När jag hade %yttat till Göteborg var det en tjejkompis som 
undrade om jag ville hänga med på en klass hon skulle gå på. Det 
)orde jag, och tyckte att det var kul, men tänkte inte mer på det. 
När jag ett tag senare, mest av en slump, stötte på den som hållit 
i klassen sade han att han hade letat efter mig och frågade om 
jag ville bli danslärare! Jag trodde &örst att jag hade hört fel, men 
han insisterade och sade att han genast hade sett något speciellt 
i mitt sätt att dansa. Han ordnade omedelbart ett möte med sin 
chef och uppmanade mig att säga att jag hade dansat i London 
och på andra ställen. Som tur var slapp jag den frågan, han sade 
bara: ”Bra! Vi testar. Kan du börja med en gång?”

– Är det någonting jag har med mig hemifrån så är det mina 
&öräldrars uppmaning att aldrig göra någonting halvhjärtat, 
att alltid satsa allt. Så det jag )orde var att jag parallellt med 
dansundervisningen själv tog varenda klass jag kunde hitta och 
gick in &ör att lära mig alla olika dansstilar, tills jag behärskade 
dem fullt ut. Samtidigt började jag att strukturera och bryta ner 
elementen i min egen dans, &ör att analysera bestånds delarna 
och kunna lära ut. Det var väl på sätt och vis embryot till det 
som %era år senare blev dansskolan Twisted Feet.

– Jag (ck chansen och tog den. Det är ett exempel på hur vik-
tigt det är att någon tror på en i ett tidigt skede. Efter det hand-
lar det mest om hårt arbete och att inte ge upp. Jag brukar alltid 
säga: Jag jobbar med människor, dansen är bara mitt verktyg.  

Dansare i andra produktioner
4551–4556 Game, Art of Spectra, Sverigeturné
4551 Aida, Göteborgsoperan

Koreograf, tränare
4545 Melodifestivalen, SVT
4512, 4545 Wallmans Salonger Oslo
4513, 4517 Håkan Hellström
4516 Bingolotto, TV8; Volvo lastvagnar, sju 

månaders produktion
4516, 4511 Eldsjälsgalan invigning TV8
4511 Rosa bandet, invigningsgala TV6 
4515–4514 Världsmästarna i synkroniserad 

konståkning, Team Surprise
4557–4514 Svensk mästare i konståkning, 

Kristo9er Berntsson

Tävlingar, urval
451: Vinnare av Streetstar Showcase of The 

Year
4514 Vinnare av Dance Delight Finland 
4511 Vinnare av Dance Delight Paris; vinnare 

av Nordic Moves Finland 
4515 Vinnare av Roots Scandinavia Norge 

Utmärkelser, stipendier
4518 Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-

stipendium; stipendium Stiftelsen Agnes 
Karlssons fond

4552 Göteborgs kulturpris

Bakgrund
Dansare, koreograf, regissör, initiativtagare 
och medgrundare till Twisted Feet dans-
kompani och Twisted Feet Dance Academy. 
Twisted Feet grundades 4556 i Göteborg och 
arbetar med att skapa plattformar och sam-
manhang )ör ungdomar genom work shops, 
shower, tävlingar och events med målet att 
skapa delaktighet, hopp, självkänsla och )öre-
bilder )ör den unga generationen.

Utbildning
Självlärd och utbildad i Sverige och USA inom 
bl a house, jazz, salsa, tango och streetdance. 
Specialicerad inom popping, locking, hiphop, 
och salsa.

Community plattformar/co-producent
4557–4512 Göteborg Dance Festival, 

Plattform X, Swedish Dance Delight 
4518–4513 Dansnätverket Community X, 

arvsfondsprojekt Västra Götaland 

Turnéer, festivaler, workshops, Nina & Zerjon 
4515–4512 Japan, Australien, Ukraina, 
Mexiko, Nya Zeeland, Indien, Kina, Singapore, 
Förenade Arabemiraten, Dubai, Sydafrika, 
Angola, USA, Frankrike, Rumänien, Finland, 
Belgien, England, Skottland, Turkiet, 
Ryssland, Kroatien, Spanien, Tyskland, Norge

Regi, koreogra$, konstnärliga  
produktioner av Twisted Feet
451;, 451:, 4541, 4544 !° Degrees, 

klimat)öreställning Stora Teatern, Dansens 
Hus, Kungsbacka Teater 

4514 Wallstreet, Göteborgsoperan 
4557 Sjunde blinget, Backateatern
455:, 4553 Cinderella i sku"an av skon, 

Pusterviksteatern, Sverigeturné 
4558, 455; Rewind, Pusterviksteatern, 

Angeredsteatern

Python är ett 
programspråk med 
öppen källkod som 
lanserades av Guido  
van Rossum ,00,.


