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EXECUTIVE SUMMARY
With its unique position as presenter, producer, promoter and as an international forum 
for performances, experiments, courses, research and residencies, Dansehallerne is of 
key importance to the development of contemporary choreographic performative art in 
Denmark. Based in Copenhagen with a small branch in Aarhus, Dansehallerne acts as a 
national hub where artistic projects come to life and communicate new perspectives on 
society, politics and the human experience for a multi-faceted audience of all ages. In 
our annual report for 2018, we summarize a successful year, in which 41.869 persons, 
audience and participants, have taken part in 627 activities across the country. We can 
report a year of meeting the targets set in all our public agreements.

Since 2017 Dansehallerne has lacked its own premises. It means that all our 
performances and other activities have been made in cooperation with external 
partners. In 2018 we had 98 different partners, 61 in Denmark and 37 in 14 other 
countries. When Dansehallerne in 2020 moves into Kedelhuset in Carlsberg Byen, it will 
manifests the fusion of leading contemporary art with a unique architectural heritage 
in a house which will provide an outstanding national and international platform for 
dance and choreography. During 2018 we have invested hard work in financing and 
planning for the renewal of the building and for the foundation of the Bygningsfonden 
Kedelhuset. The planned date for moving to this new premises is October 2020.

Besides presenting 69 different productions, we provide opportunities for development. 
The Artists Research Lab and Residency Programme, the residency programme RESA 
and the leadership programme Innovative Leadership Network includes 16 partners 
in eight countries. These activities are of great importance for raising competence, 
developing methods, production processes and new formats of presentation – all with 
the aim of improved artistic quality and audience development. Dansehallerne is one 
of nine partners in the cross-disciplinary artistic EU-project called Centriphery, which 
develops work formats for participatory processes and performances. During 2018 we 
have also reached 32.244 children in 367 events all over the country and developed a 
five-year strategy for this crucial target group. All of this in favour of strengthening the 
presence of topical, engaging choreographic art in society. 

Contemporary choreographic performative art operates in the public sphere where 
artists are involved as citizens, fellow humans and experts in their field. They meet a 
curious audience, where many take part in dialogue, watch a performance or engage in 
an interactive creative process. That is what Dansehallerne facilitates. We make art a 
meeting place.
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BESTYRELSENS OG  
LEDELSENS BERETNING
Med base i København og et mindre kontor i Aarhus virker Dansehallerne som 
et nationalt, udfordrende, stimulerende og omsorgsfuldt mødested. Vi skaber 
overraskende miljøer, hvor kunstneriske projekter realiseres og kommunikerer 
nye perspektiver om samfund, politik og menneskelig erfaring til et bredt og 
mangefacetteret publikum. Vi er et kreativt og inkluderende forum, der stiller skarpt 
på møder, interaktive skabende aktiviteter, international udveksling og udvikling af ny 
koreografisk scenekunst.  

I dag interagerer samtidskunst på en offentlig arena, hvor kunstnere er involverede 
som borgere, som medmennesker og som specialiserede eksperter indenfor deres 
fag. De møder en nysgerrig befolkning, hvor mange deltager i dialoger, er publikum 
til kunstneriske værker, begivenheder og aktioner eller er aktive i deltagerbaserede 
kreative processer. Dansehallerne gør det muligt.

I denne årsrapport fortæller vi om, hvad vi har udrettet i 2018 og hvordan, vi har gjort 
det. Vi taler om fremskridt og modgang, og om hvordan vi oversætter visioner til daglig 
praksis. Vi taler om publikum i alle aldre, om kunstnere fra nær og fjern. Om hvordan vi 
skaber jobs. I 2018 har vi udover betaling for gæstespil udbetalt 8.245.000 kr. i løn til 
kunstnere. Vi fortæller om et udfordrende og fremgangsrigt år, hvor vi har mødt 41.869 
mennesker som publikum og deltagere i 627 forestillinger og events. 

Organisationen
Dansehallerne arbejder kontinuerligt på at sikre en organisation, hvor administration, 
opgaveløsning og ressourcer optimeres. Vi er en effektiv og professionel organisation. 
Det betyder, vi bruger vores ressourcer bedst muligt og gennem samarbejde udvikler 
vores kompetencer og bringe de relevante kvalifikationer i spil i opgaveløsningen. Det 
skaber både kvalitet og medarbejdertrivsel. Samtidig giver det kunsten de bedste vilkår 
for at kunne udfolde sig.

For at sætte det nødvendige fokus på HR og administration ansatte vi i august 
måned en administrationschef i en nyoprettet stilling. I 2018 har vi derfor kunnet 
arbejde fokuseret med udvikling af organisationen. Vores nøgleord for dette arbejde er 
tydelighed, gennemsigtighed, klare aftaler og lige vilkår. Vi har blandt andet opdateret 
og justeret en række processer, så det er tydeligt for alle, hvordan HR-forhold og anden 
administration fungerer – så alle ved, hvem der gør hvad, hvornår. Det sikrer både 
driftssikkerhed, ressourceoptimering og medarbejdernes tryghed.

Dansehallerne er en inddragende og samarbejdende arbejdsplads. Vi arbejder 
kontinuerligt med at skabe gode processer, hvor teamsamarbejde, medindflydelse, 
medarbejdertrivsel og samarbejdsformer er i fokus. 
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Kedelhuset
Når Kedelhuset i Carlsberg Byen og Dansehallerne fusionerer unik kulturarv og 
bevægende nyskabende koreografisk scenekunst, får Danmark et enestående 
nationalt og internationalt mødested for dans og koreografi. I løbet af året har vi 
arbejdet hårdt med udviklingen af finansiering og planlægning af ombygningen af 
Kedelhuset og medvirket til etablering af Bygningsfonden Kedelhuset, der er etableret, 
idet Dansehallerne som selvejende institution ikke må eje fast ejendom. Fonden har 
arbejdet intensivt for at opnå målet om et nyt hus for Dansehallerne. Ved udgangen af 
2018 var tidsplanen for indflytning august 2020.

Samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet
Dansehallerne samarbejder med et stort antal partnere på scenekunstområdet. I 
2018 har vi haft 49 nationale partnere og 12 samarbejdskommuner. En af vores lokale 
partnere er Den Danske Scenekunstskole, som dels er partner i The Artists Research 
Lab and Residency Program, dels er partner i forskellige arrangementer, som f.eks. 
workshops med mere. Internationalt har vi haft 37 partnere fra 14 forskellige lande. 
Derudover indgår Dansehallerne i 10 store netværk. At samarbejde er afgørende 
for fremgang. Vores partnere er scenekunstinstitutioner, akademiske institutioner, 
producenter, kunstnerdrevne fora og andre kunstcentre. Kommunerne rundt om i 
Danmark er vores vigtigste partnere i udviklingen af dans for børn og unge.

En særlig udfordring ligger i at arbejde uden eget hus og egne scener og konstant 
være afhængig af samarbejdspartnere. Dansehallerne har nu været uden hus siden 
september 2017. Det er meget resursekrævende at søge nye og fastholde eksisterende 
samarbejdspartnere til alle vores aktiviteter. Men det giver også nye netværk og 
kontaktflader. Vi vælger vores partnere med en forventning om gode samarbejder, men 
også på grund af den kontakt, de kan levere med nye målgrupper. Dette gælder for 
aktiviteterne i både København og resten af   landet. Vi håber, de nye publikummer følger 
med os til Kedelhuset i 2020. 

Publikumsudvikling
For at nå og udvikle relationer til både eksisterende og nye publikummer har vi haft 
stort fokus på kunsten som social mødeplads og interaktiv kommunikation. Udover 
forestillinger har vi arrangeret publikumsinddragende og deltagerbaserede events, 
samtalefora, seminarer og debatter. Vi lytter til vores publikum. En anden del af vores 
virksomhed har været at gøre viden og information om ny koreografisk scenekunst 
tilgængelig. Kunsten selv er den bedste kilde, men vi gør mere. Vi producerer og 
spreder information gennem sociale medier, web, i samtale og debat og giver den 
koreografiske scenekunst en stemme i samfundet.

En af Dansehallernes største landsdækkende aktiviteter er Dans for Børn, hvor vi 
præsenterer nye, innovative værker og deler vores erfaringer i og gennem kunstneriske 
processer. Vores arbejde med børn og unge bygger på den antagelse, at kunst er 
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relevant i alles liv, uanset alder. Vi har derfor tildelt betydelige ressourcer til vores 
opsøgende arbejde, samtidig med at vi stræber efter at nå forældre, lærere og andre 
voksne i børnenes netværk. Det er sammen, vi kan dele værdifulde erfaringer og kritisk 
refleksion. I løbet af året har vi udviklet en ambitiøs 5-årig strategi for udviklingen 
af arbejdet med børn og unge. Den kunst, vi præsenterer, er ikke bare behagelig 
eller smuk. Det kræver deltagelse. I 2018 mødte vi 32.244 børn og unge i forskellige 
aktiviteter. Dette er også en væsentlig del af vores publikumsudvikling.

Internationalisering
Et internationalt perspektiv gennemsyrer alt, hvad vi gør. Dansehallernes program 
sikrer, at publikum får adgang til interessant og relevant scenekunst fra forskellige 
lande. Vi sørger for, at den kollegiale udveksling finder sted, og vi fremmer bevidsthed 
om dansk koreografisk scenekunst. Internationalt har både The Artists Research Lab 
and Residency program, residency programmet RESA og lederskabsprogrammet 
Innovative Leadership Network stor betydning med sine 16 partnere i otte lande. Vi er 
også partner i det tværkunstneriske EU-projekt Centriphery med partnere i otte lande, 
et projekt som skal udvikle borgerinddragende arbejdsformater. Samlet set omfatter 
samarbejdet 14 lande, idet to lande er med i begge programmer. Dansehallernes 
internationale netværk er af stor betydning for branchens udvikling, men også for 
publikums muligheder for at møde ny koreografisk scenekunst af høj kvalitet. I 2018 har 
dette og vores øvrige arrangementer fået mere opmærksomhed blandt andet gennem 
vores nye internationale nyhedsbrev og ved, at Projektcentret har lavet et stort arbejde 
med at sprede viden om dansk koreografisk scenekunst internationalt.

Talentudvikling
En anden af   Dansehallernes primære målgrupper er branchen – altså de professionelle 
kunstnere på det koreografiske felt. Vores unikke mission om ikke kun at præsentere 
ny koreografisk scenekunst, men også bidrage til udvikling, proces og produktion, 
er afgørende for områdets udvikling. Vi skaber udviklingsmuligheder gennem alt fra 
daglig træning til seminarer, kurser, workshops, residencies og forskningslaboratorier i 
samarbejde med kunstnerne. 

Kunstnere udmærker sig ved innovative arbejdsmetoder, nytænkning og som dem, 
der kan hjælpe med at forstå og opfatte virkeligheder på nye måder. I deres arbejde 
håndterer de ofte situationer, der kræver en kritisk, sonderende tilgang og skaber 
kreative løsninger på komplekse problemer. Derfor bliver kunstnere ofte gode ledere, 
og nogle også forskere, men de har som alle andre brug for støtte og inspiration i de 
roller. ILN, Innovative Leadership Network, er vores satsning på kompetenceudvikling 
i relation til dette lederskab. Projektcentrets mentoraktiviteter og workshops 
understøtter kunstneres kompetenceudvikling. Dansehallerne har i løbet af året støttet 
både kunstnerisk produktion, udvikling og kunstnerisk forskning indenfor forskellige 
tværfaglige former for samarbejde i The Artists Research Lab and Residency Program. 
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Der har vi arbejdet i interaktive dialoger med andre videnområder og forskere i dialog 
med offentligheden. Vi etablerer en ny type mødesteder mellem kunst, forskning, 
erhvervsliv og sociale deltagerkulturer. Desuden har vi været med til at udvikle SKARN, 
SamtidsKunstnerisk Akademi for bøRN og unge sammen med bl.a. Den Frie.

Godt samarbejde
Ledelse og bestyrelse har haft et tæt samarbejde, især i arbejdet med byggeprojektet 
og i dialogen med Bygningsfonden. Alle parter har arbejdet i overensstemmelse 
med anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner, hvilket sikrer 
gennemskuelighed og den åbenhed, som er af stor betydning for medarbejdere og 
de 209 DH kunstnere (kunstnere, der har tegnet medlemskab hos Dansehallerne). 
En særlig ros skal gives til Dansehallernes personale, der arbejder meget intensivt 
og ofte under vanskelige omstændigheder i denne ”hjemløse” periode. Det er det 
gode samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, medarbejdere og kunstnere, som giver 
Dansehallerne fremgang.

Dansehallerne fortsætter med at præsentere kunstneriske værker, events og 
aktioner og fokuserer på at skabe håb, tillid og at stimulere den nysgerrighed, der fører 
os fremad. Ny koreografisk scenekunst er oplevelse, debat, dialog og social interaktion 
– et mødested!
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AKTIVITETER 
Siden 2016 har Dansehallerne arbejdet intensivt med udviklingen af et profileret 
program og aktiviteter, som på alle måder bidrager til større tilstedeværelse af ny 
koreografisk scenekunst i dansk kultur og samfund. I dag er Dansehallerne anerkendt 
som national platform og som en vigtig spiller internationalt. Virksomheden styres af 
den vision og strategiske plan, som er udarbejdet i samarbejde med kunstnere,  
partnere og medarbejdere. De kunstnere, der er medlemmer i Dansehallerne, inddrages 
i planlægning og kuratering. Derudover får vi kvalitetssikring af aktiviteterne gennem 
vores internationale kunstneriske råd.

DANSEHALLERNES AKTIVITETER I KØBENHAVN

Danske værker
Dansehallerne præsenterer værker af danske koreografer. Siden efteråret 2017 har 
vi gjort det på alternative scener og i samarbejde med andre kunstinstitutioner. Vi 
har i 2018 samarbejdet med både unge og mere etablerede kunstnere og ligeledes 
nogle af Danmarks mest eksperimenterende kunstnere, vi præsenterede bl.a. ALITY 
af two-women-machine-show på Kunsthal Charlottenborg, Liasons af Marie Topp i 
KoncertKirken på Nørrebro, Tali Rázgas Græsgrøn for de helt små på Den Frie, MASS 
af Tina Tarpgaard på Overgaden, Mette Ingvartsens 69 positions på Corpus og i det 
lille mikrobryggeri CPH Distillery på Amager fik PEEPS af dadadans sin københavnske 
premiere. Boaz Barkans og komponist Jørgen Tellers Folkets all out choir var en del af 
programmet, da de spillede udendørs på Blågårdsplads, Ofelia Plads og i gården på 
Det Kongelige Danske Kunstakademi. Sammen med de værker, der indgår i Dans for 
Børn, har vi præsenteret 57 danske værker i 582 opførelser.

Internationale gæstespil 
Dansehallerne arbejder målrettet på at præsentere publikum for nye tendenser og 
tankevækkende værker ved at bringe omverdenen til København i et højtprofileret 
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internationalt program. I 2018 præsenterede vi en række internationale koreografer, 
som på hver deres måde udvider og udfordrer koreografibegrebet eller møder publikum 
på nye måder. Det internationale program tiltrækker altid et stort, nysgerrigt og bredt 
publikum, og billetterne bliver hurtigt solgt. 

I 2018 skal vi særligt fremhæve Close Encounters, Dansehallernes festival på 
Den Frie, hvor vi har fuld råderet over alle de smukke rum i hele bygningen. I denne 
første udgave af festivalen, som omfattede ni værker, præsenterede vi som de 
første i Danmark Krööt Juraks og Alex Baileys Performances for Pets, hvor hunde er 
publikum i én til én forestillingen, og hvor katte får præsenteret forestillingen i eget 
hjem. Også Daniela Bershans Cavemusic havde Danmarkspremiere under festivalen. 
I hendes meditative og dybt musikalske værk blev publikum liggende på madrasser 
guidet igennem en lydrejse i løbet af en nat. Med værket ORIGAMI af Compagnie 
Furinkaï fik publikum en smuk udendørs oplevelse, da danseren Satchie Noro indtog 
Ofelia Plads med sin store specialkonstruerede container. Besøgende på Overgaden 
kunne i oktober opleve en ordkoreografi af israelske Danny Neyman, og på Corpus 
præsenterede vi kunstnerduoen Igor and Moreno i værket A Room for All Our 
Tomorrows. Vi har præsenteret i alt 12 forskellige internationale værker i 45 opførelser.

Co-produktioner 
De sidste år har vi intensiveret vores indsats for at støtte aktivt op om branchen. 
Samtidigt har manglen på egne lokaler betydet, at vi i langt højere grad end før 
investerer i de samarbejdsprojekter, som vi indgår i. I 2018 har vi derfor øget denne 
indsats og stillet ressourcer til rådighed som co-producent for kunstnerne. Som 
co-producenter har vi gennem vores stærke samarbejde med lokale kunst- og 
kulturinstitutioner stillet vederlagsfrie lokaler, teknisk assistance samt PR-, salgs- og 
markedsføringsbistand til rådighed som en del af en samarbejdsaftale. Med enkelte 
kunstnere som Mette Ingvartsen og Jefta van Dinther har vi indgået længerevarende 
økonomiske aftaler. I 2018 præsenterede vi som et resultat af dette Mette Ingvartsens 
69 positions og Jefta van Dinthers Dark Field Analysis. Endvidere co-producerede vi 
bl.a. Sara Hammings Bloody Mary#4, som vi præsenterede i et parcelhus i Valby, recoil 
performance group’s Mass – bloom explorations på udstillingsstedet Overgaden. og 
Rapid Eye’s The Great Paradox of Play på Teaterøen. Totalt har vi i 2018 indgået i 61 
co-produktioner.

Choreography by Intervention 
I foråret 2018 fortsatte vi med programserien Choreography by Intervention på Kunsthal 
Charlottenborg med arrangementer den første søndag hver måned. Publikum kunne 
møde aktuelle danske og udenlandske kunstnere, der arbejder i alternative formater, 
socialt inkluderende eller på andre måder bidrager til udvikling af kunstneriske udtryk 
gennem koreografi. I løbet af foråret blev det dog klart, at selvom der var gode 
besøgstal, passede to-timers formatet ikke til et galleripublikum, som per definition 
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skal opleve så meget kunst som muligt på kort tid. Så selvom arrangementerne 
tiltrak en bred skare af publikummer og både nationale og internationale besøgende, 
lagde vi arrangementerne på hylden ved udgangen af forårssæsonen. Vi afholdt fire 
arrangementer i foråret. 

Choreography in Action 
Mandagsarrangementerne Choreography in Action, der siden efteråret 2017 har fundet 
sted i biografen på Kunsthal Charlottenborg, er primært for branchen, men åbent for 
alle. Her deler inviterede kunstnere deres metoder og tanker om kunstnerisk arbejde og 
praksis med deres kolleger via kuraterede samtaler, installationer, visninger, film m.m. 
2018 har bevist, at det ikke kun er vores egen branche, som har interesse for denne 
type fordybelse og faglige diskussioner. Eventen har i stigende grad også tiltrukket 
kunstnerne og studerende fra andre kunstområder samt nysgerrige borgere. I 2018 
arrangerede vi 26 events af denne type. 

Meet, Eat and Talk 
Meet, Eat and Talk er et publikumsrettet uformelt dialogforum, hvor vi byder alle 
indenfor til et måltid og samtale om kunst, politik eller andre aktuelle temaer. Ofte 
med en inviteret gæst. Her har vi oplevet, at der hver gang er kommet nye mennesker 
til, som gerne vil i dialog og diskutere, og som er nysgerrige efter at vide mere. Vi 
arrangerede otte aftener i 2018.

Dansefilm 
60secondsdance er en international dansefilmskonkurrence, som vi har arrangeret 
hvert år siden 2014 i samarbejde med Loikka Dance Film Festival (FI) og DansiT (NO). 
I 2018 deltog 249 film fra 54 forskellige lande i konkurrencen. Vinderne i den danske 
del af konkurrencen blev offentliggjort ved et arrangement 22. april 2018, som vi 
arrangerede og afviklede i samarbejde med Cinemateket med deltagelse fra både den 
brasilianske og græske ambassade. Derudover har året budt på dansefilm og samtaler 
med flere kunstnere, bl.a. filminstruktør Maja Friis og danser Ana Sendas på Kunsthal 
Charlottenborg. 

Børn og unge i København
I København har 1.858 børnehave- og skolebørn mødt kunstnere i 61 deltager-
inddragende børne- og ungeaktiviteter. Aktiviteterne har foregået ude på institutionerne 
og været en del af de forskellige samarbejdsaftaler og relationer, vi har med 
institutioner og andre instanser i København. 

Gennem vores partnerskabsaftale med Den Classenske Legatskole finansieret af 
BUF/København har vi udviklet nye formater for, hvordan kunstnere kan engagere hele 
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skolen. Partnerskabet med UCC (nu Københavns Professionshøjskole) har resulteret i 
forløb, som inviterer både studerende, kunstnere og skoleelever ind i workshops, hvor 
alle er eksperter, og hvor der afprøves nye metoder. Seks klasser har fået glæden 
af huskunstnerprojektet, Dans din nabo – et skoleprojekt. Pilotprojektet (2016-18) 
Kompetenceudvikling af pædagoger i selskab med kunstnere var et projekt mellem 
Dansehallerne, Teatercentrum og BUF-Akademi. Hertil blev lavet et vendespil, som 
pædagogerne kan bruge i deres videre arbejde med de kunstneriske processer. 

32 skoleklasser har haft besøg af kompagnier fra Dansehallernes ordning Dans 
for Børn. Samarbejdet mellem Copenhagen Kids, BUF/København og Dansehallerne 
har resulteret i, at 247 børnehavebørn og 12 institutioner har mødt kunstnere i 
danseworkshops. I Dansehallernes offentlige forestillingsprogram har der været vist 
én forestilling for børn og unge, småbørnsforestillingen Græsgrøn af Tali Razgá, med 11 
opførelser og 357 publikummer under Festivalen Close Encounters.

I samarbejde med Dansehallerne, Fotografisk Center, SNYK, Poesiens Hus og 
Billedskolen i Tvillingehallen har Den Frie taget initiativ til en samtidskunstskole med 
særligt fokus på børn og unges møde med den eksperimentelle og tværmediale 
samtidskunst. SKARN (SamtidsKunstnerisk Akademi for bøRN og unge) er et fælles 
initiativ, der ønsker at gøre det muligt for børn og unge at gå til samtidskunst, ligesom 
man kan gå til fodbold, klaver eller billedskoleundervisning. Dansehallernes rolle i dette 
er undervisning, sparring og rådgivning i forhold til ny koreografisk scenekunst. 

DANSEHALLERNES AKTIVITETER I DET ØVRIGE DANMARK

Børn og unge i hele landet
Dansehallerne arbejder strategisk og landsdækkende med at udvikle og præsentere 
dans og anden koreografisk scenekunst af høj kunstnerisk og formidlingsmæssigt 
kvalitet for børn og unge. Vi er på landkortet hos især kommuner og skoler, hvor vi 
placerer os som en drivkraft og igangsættende instans midt mellem kunstnerne og 
børn og unge. Vi tilbyder en bred vifte af nyskabende aktiviteter med fokus på dans, 
koreografi og æstetiske læreprocesser, der inddrager børn og unge og gør dem til 
aktive medskabere af udtrykket og oplevelsen.

Dansehallerne havde i 2018 stort fokus på grundskoleområdet og på, hvordan 
koreografisk scenekunst kan være en relevant kunstnerisk medspiller for skolen som 
lærings- og dannelsesinstitution. Aktiviteterne blev varetaget af kunstnere med stor 
erfaring i at optræde i en skolemæssig sammenhæng. Alle aktiviteter på området 
finansieredes af eksterne bevillinger fra primært statslige fonde samt ved salg til bl.a. 
vores 12 samarbejdskommuner. 

Den landsdækkende Dans for Børn-ordning til skoler udgjorde i 2018 et vægtigt 
element ved at nå ud med 299 besøg til børn og unge i hele landet og sætte dans på 
den kulturelle dagsorden i samarbejdskommunerne. Vi optog i 2018 fire nye værker 
således, at der i alt var 12 værker tilknyttet den landsdækkende ordning. Løbende 
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dialog med de medvirkende kunstnere i løbet af året viste, at de vurderer det værdifuldt 
at være en del af Dans for Børn. Mange mener, at såvel produktionsforløbet, mødet med 
de mange børn og de strukturerede møder med kollegaer har været med til at inspirere 
og udvikle dem som kunstnere.

Kulturpartner er et strategisk partnerskab, som Dansehallerne har været en del af 
siden 2008. Her samarbejder vi i konceptet Kulturpakker med Levende Musik i Skolen 
og Teatercentrum om at formidle kunstneriske aktiviteter og styrke de lokale strukturer 
for præsentation af kunstneriske oplevelser i skolen i de deltagende kommuner. 

Dansehallernes skoleaktiviteter blev derudover også formidlet gennem Åben 
Skole-ordninger i især København og Aarhus kommune samt i form af en ny 
runde med huskunstnerprojektet Dans din Nabo. Projektet var en videreudvikling 
af kunstnergruppen hello!earth’s udforskning af koreografisk metode i relation til 
publikum. Her mødte 375 skoleelever på mellemtrinnet dansekunstnere i skabende 
processer. I 2018 udviklede Dansehallerne også en ambitiøs strategi på børne- og 
ungeområdet 2019-23, som bl.a. omfatter børn i daginstitutionsalderen.

I 2018 formidlede Dansehallerne i alt 367 møder med dans til 16.858 børn udenfor 
København.

Andre landsdækkende projekter
Som sidste del af LightLens Extended under Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad, 
producerede Dansehallerne i 2018 den interaktive og stedsspecifikke forestilling Se 
byen vertikalt. Samlet set mødte 400 publikummer forestillingen, som var produceret i 
samarbejde med Holstebro Kommune og Balletskolen Holstebro. 
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INTERNATIONALISERING 
Alle Dansehallernes aktiviteter karakteriseres af et internationalt perspektiv. Enten 
direkte gennem internationale gæstespil og gæster eller indirekte ved at bidrage til 
udvikling af konkurrencedygtig kunstnerisk produktion og sprede viden om danske 
kunstneres arbejde internationalt. En anden vigtig del af internationaliseringsarbejdet 
er partnerskabsaftaler og internationale projekter. Derudover deltager Dansehallerne i 
organisationer og netværk. Sammen med vores internationale nyhedsbreve er alt dette 
med til at understøtte og udvikle dialogen med omverdenen.

Centriphery
Dansehallerne er fra 2018 den danske partner i det tværkunstneriske EU-projekt 
Centriphery. Projektet modtager støtte fra Creative Europe-programmet til udvikling 
og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de 
deltagende lande og i udvalgte lokale regioner. I projektet arbejder ni europæiske 
organisationer, 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere 
og borgere tæt sammen om at skabe deltagerinddragende workshops, events og 
forestillinger. Dette sker i ønsket om at skabe bro til fremtiden og give plads til nye 
fortællinger. Projektet starter hos borgerne, hvor de inviteres med til at undersøge, 
hvilke myter og fortællinger der er særlige hos dem, og hvilke de ønsker at genskabe 
med kunsten som katalysator. De internationale kunstnere kommer fra forskellige 
kunstneriske discipliner og arbejder sammen på tværs i kunstneriske teams. I Danmark 
samarbejder Dansehallerne med kunstnerne Xiri Noir og Boaz Barkan, Sydhavn Teater i 
København og borgerne i Sydhavn.
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NETVÆRK OG 
SAMARBEJDSPARTNERE 
Internationale netværk: Aerowaves (ca. 40 medlemmer), European Dance House 
Network (33 dansehuse), ICEHOT Nordic Dance Platform, NOFOD (nordisk 
danseforskning), On the Move (mobilitetsnetværk), CID/UNESCO, ECP – European 
Cultural Parliament, Society for Artistic Research, Nordic Circle of Artistic Management 

Internationale samarbejdspartnere: Key Performance (SE), Weld (SE), SITE (SE), 
Danscentrum (SE), InKonst (SE), Uniart Stockholm (SE), Dansens Hus (SE), Dansens 
Hus (NO), DansIT (NO), Dans Arena Nord (NO), Khio (NO), Arts Management Finland 
(FI), Performing Arts Iceland (IS), Uniart Helsinki (FI), Dance Info Finland (FI), Loikka 
(FI), Arts Printing House (LT), BADco (CR), HZT Berlin (DE), Festival der Regionen (AU), 
University of Applied Arts, Wien (AU), STUK (BE), Great Investment (BE), Centre National 
de la Danse Paris (FR), Theatre de Chaillot (FR), Espoon Kaupunginteatteri / Espoo City 
Theatre (FI), La Manufacture Collectif Contemporain (FR), Cultura Nova Festival (NL),  
Walk&Talk (PT), Asociatia PRIN BANAT (RO), RIJEKA 2020 llc (CR), Fondatsiya za Nova 
Kultura /New Culture Foundation (BG), Annantalo Art Center (FI), Regionsteater Väst 
(SE), Nordberg Movement (SE), Plartforma (LT), Trans Europe Halles (SE).

Nationale netværk: Scenekunstens Kommunikation, FOKUS (forum for kunst og kultur 
i skolen)

Nationale Samarbejdspartnere: Goethe Institut Dänemark, Københavns Internationale 
Teater, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Sydhavn Teater, Carlsberg Byen, Det 
Kongelige Teater/CORPUS, Dansk Danseteater, Dansekapellet, DANSEatelier, SCENIT, 
Dansk Skuespillerforbund, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune/Åben 
Skole og Åben Dagtilbud, Den Danske Scenekunstskole, Copenhagen Distillery, Den 
Danske Scenekunstskole – Efteruddannelsen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Københavns Universitet, Copenhagen Business School, AFUK, AMOK, GAME, 
Koncertkirken, Kunsthal Charlottenborg, Overgaden. Institut for Samtidskunst, Den Frie 
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Udstillingsbygning, IT-Universitetet, Københavns Professionshøjskole, Copenhagen 
Stage, Teatercentrum, Teaterøen, Børnekulturhuset Sokkelundlille, Copenhagen 
Kids, Den Classenske Legatskole, Sceneindgangen, Pakhus 11, Fotografisk center, 
SNYK, Poesiens hus, Billedskolen i Tvillingehallen, Bora-Bora/Aarhus, Performing 
Arts Platform/Aarhus, Aaben Dans/Roskilde, Folkekirkens Skoletjeneste/Helsingør-
Fredensborg, Balletskolen Holstebro, Levende Musik i Skolen, Odsherred Teater, 
Børnekulturhuset og ULF i Aarhus, Kulturmødet på Mors. Kommuner: Faaborg-Midtfyn, 
Favrskov, Haderslev, Helsingør, Holstebro, Ishøj, Kalundborg, København, Lolland, 
Skanderborg, Varde, Aarhus.

TALENT- OG 
KOMPETENCEUDVIKLING 
Dansehallerne giver forskellige muligheder for kunstnerisk research og 
eksperimenterende, udforskende praksis. Vi gør dette gennem træning, kunstnerisk 
udviklingsarbejde, forskning og forskellige former for møder mellem kunstnere, 
forskere, entreprenører og publikum i alle aldre. Vi arrangerer projekter og 
kurser for at udvikle nye organisations- og arbejdsformer og samarbejder med 
uddannelsesinstitutioner nationalt og internationalt om talent- og kompetenceudvikling. 
Derudover tilbyder vi internationale residencies. Alt dette giver ny indsigt i et 
internationalt perspektiv for et bredt felt af aktører og publikum.

Vi tilbyder møder mellem kunstnere, forskere og entreprenører. Vi udvikler nye 
organisations- og arbejdsformer, som skal styrke kunstneres kompetencer og forudsæt-
ninger for at give befolkningen adgang til det bedste, som kunstområdet kan byde på.

Branchemøder
En af Dansehallernes vigtigste opgaver er at stimulere udviklingen i branchen. Det 
er afgørende for os at imødekomme kunstnernes behov for et kollegialt miljø, daglig 
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træning, produktionsstøtte og kompetenceudvikling. Det løser vi ved at invitere 
kunstnerne til dialog og inddrage dem som repræsentanter i en række beslutnings-
dygtige og rådgivende organer. Ligeledes inviterer vi til branchemøder, som er et åbent 
forum, hvor behov, forslag og strategier udvikles. Branchemøderne er åbent for alle, 
men rettes primært til de 209 kunstnere, der er medlemmer af Dansehallerne. I 2018 
har vi afholdt fire branchemøder, hvor også Dansehallernes fremtid i Kedelhuset er 
blevet drøftet. Derudover er afholdt et stort antal andre møder, workshops og samtaler.

Daglig træning for kunstnere 
En del af Dansehallernes formål er at styrke og udvikle talentmassen blandt koreografiske 
scenekunstnere. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde rum for udviklingsarbejde og daglig 
træning som forudsætning for et holdbart, kreativt og innovativt arbejdsliv. For at sikre 
at træningen og undervisningen er så relevant og inspirerende for kunstnerne som 
muligt, har vi i samråd med branchen siden starten af 2018 uddelegeret kuratering og 
planlægning af programmet til koreograf Marie Topp. Hun planlægger programmet i tæt 
dialog med ledelsen og med de kunstnere, som træner og arbejder hos os. 2018 har 
vist, at der er stor tilslutning til længerevarende og mere dybdegående workshops. Den 
daglige træning har derfor ikke alene indeholdt klassisk og moderne teknik, men også 
omfattet workshops i komposition, metodeudvikling m.m. Dansehallerne tilbød i 2018 
176 træningsklasser med 1.517 deltagere. 

Seminarer for kunstnere 
Dansehallerne havde 128 deltagere til de 15 udbudte kompetenceaktiviteter for 
kunstnere, der arbejder med børn og unge. Dansehallerne var derudover arrangør af en 
workshop i koreografisk metode for de professionelle kunstnere, der arbejder med børn 
og unge. Det var Vera Maeder fra hello!earth, der sammen med Anu Rakut, Joy Hall 
og Hanne Randel delte erfaringerne fra Dans din Nabo – skoleprojektet. Workshoppen 
blev afviklet i samarbejde med læreruddannelsen på UCC. Derudover afholdt 
Dansehallerne en seminardag for samme målgruppe. Omdrejningspunktet var emnet 
”Deltagerinddragelse i scenekunsten”, hvor Vencke Sortland (N) og Micaela Kühn 
lavede oplæg og aktiverede seminardeltagerne. Koreograf Mette Møller Overgaard holdt  
et oplæg om projektet LightLens (Extended) for aarhusianske kunstnerkolleger i maj.

I 2018 satte Dansehallerne i Dans for Børn fokus på kollegial sparring. Det udmøntedes 
i otte kollegabesøg, hvor et kompagni besøgte et andet på deres turné. Evalueringen 
viste, at kunstnerne fandt det inspirerende og lærerigt at møde hinanden ude i felten.

Dansehallerne og Scenekunstskolens Danseformidleruddannelse (DAF) og 
Efteruddannelse (EVU) har gennem flere år samarbejdet om at understøtte den 
kunstneriske udvikling på børne- og ungefeltet. Med fokus på kompetenceudviklings-
aktiviteter udmønter samarbejdet sig oftest i deling af undervisere, fælles udvikling af 
aktiviteterne, fælles koordinering og planlægning og anvendelse af hinandens faciliteter. 
I 2018 har vi samarbejdet om afviklingen af seminar og metodeworkshop.
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International Encounters
I samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst præsenterede vi i foråret en 
række internationale seminarier og workshops for branchen med fokus på udvikling af 
bæredygtige produktionsstrategier. Inviterede gæster var producent og kurator Andy 
Horwitch (US), producent Julia Asperska (PL), producent Magnus Norberg (SE) og 
dramaturg/koreograf og professor Goran Sergej Pristas (KR). I denne række blev der 
afholdt to seminarier og fire workshops. 

Workshops og netværksmøder for lærere og studerende
Dansehallerne havde 174 deltagere til de 14 udbudte kompetenceaktiviteter for lærere 
og pædagoger. Dansehallerne afviklede i perioden syv workshops i koreografi for 
lærere i forbindelse med henholdsvis Dans for Børn og Dans din Nabo. Alle workshops 
blev afholdt i samarbejde med den pågældende kommune. Desuden var Dansehallerne 
i regi af Kulturpakker arrangør af fem lærer-netværksmøder, hvor der bl.a. var dans på 
programmet. I Kunstneriet deltog 18 lærerstuderende i en åben proces sammen med 
kunstnere og skoleelever i udviklingen af nye præsentationsformater.

THE ARTIST RESEARCH LAB AND 
RESIDENCY PROGRAMME
Dansehallerne initierede i 2017 i samarbejde med nationale og internationale kunstnere, 
forskere, kunstfora og akademiske institutioner et kunstnerdrevet, tværfagligt 
og internationalt program til støtte i udviklingen af ny koreografisk scenekunst. 
Programmet faciliterer møder mellem kunst og andre sektorer, stimulerer til tværfaglig 
praksis og svarer på behov udtrykt fra branchen, partnere og publikum. Programmet 
er det første af sin art i Europa. 13 partnere og tre associerede partnere fra otte lande 
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samarbejder med Dansehallerne som hovedaktør. Partnere er CBS, Københavns 
Universitet, Den Danske Scenekunstskole, IT- Universitetet, Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, KhiO Oslo, Uniarts Stockholm, Weld Stockholm, Uniarts Helsinki, HZT 
Berlin, BadCo Zagreb, STUK Leuven og CND Paris. Associerede partnere er Bora Bora, 
Aaben Dans og University of Leuven.

Programmet ledes af et Executive Board, som har haft fem møder i løbet af året. Forsk-
ningsplatformen ledes af en Research Committee, som har haft fire møder i løbet af året.

Programmet koordineres af Dansehallerne, som derudover har engageret koreograf 
Ida Elisabeth Larsen til at lede arbejdet med kurateringen af forskningsplatformen. 
Ida er valgt som repræsentant af de kunstnere, der er medlemmer af Dansehallerne. 
Koreograf Lars Dahl Pedersen er valgt på samme måde til at repræsentere kunstnerne 
i Executive Board.

RESA – Residency, Exchange and Sustainability in the Arts
RESA er Dansehallernes residency program, der beskæftiger sig med samtids-
koreografi. Programmet er designet til mellemkarriere koreografer, der udøver forskning 
for den kunstneriske udvikling. RESA udfordrer de klassiske formater for kunstneriske 
residencies og støtter kunstneres tværdiciplinære samarbejde. I 2018 blev den tyske 
koreograf Eva Meyer-Keller udvalgt til det første residens fra oktober 2018 – september 
2019. Det unikke ved RESA er bl.a., at alle partnere går sammen om at bidrage til og 
understøtte Eva Meyer-Kellers behov i residensperioden. Dette giver hende mulighed 
for at dele viden og research med det kollegiale miljø på den bedst mulige måde.

ILN – Innovative Leadership Network 
ILN er en nordisk tværfaglig platform initieret af Dansehallerne, der arbejder for at 
gøre det muligt for kunstnere at blive bedre ledere. Platformen skal bidrage til udvikling 
af innovative metoder og nye ideer i forhold til nyskabende arbejdsformer. Endvidere 
er der fokus på øget publikumsdialog, undersøgelser af nye præsentationsformater, 
politiske og samfundsmæssige spørgsmål og arbejdet med at skabe bæredygtig 
praksis under ILN ś motto: ”Artists as leaders of change”.

ILN laver udvekslinger mellem nordiske og europæiske kunstnere og forskere fra 
scenekunstområdet. Det sker gennem netværksbegivenheder, foredrag, tematiske 
workshops og åbne seminarer. Aktiviteterne finder sted i Belgien, Danmark, Sverige,  
Finland og Norge i perioden april 2018 til oktober 2020. Regelmæssige online-
publikationer vil sikre refleksion og opbygge tværsektoriel viden. I 2018 har vores 
gæster været: professor i dansepædagogik Eeva Anttila, gæsteprofessor Satu Olkkonen  
(Centre for Artistic Research), generalsekretær Marie Le Sourd (On the Move), direktør 
Ash Bulayev (Onassis AiR), arts manager og forfatter Andy Horwitz, producenterne 
Julia Asperska og Magnus Norberg, professor og dramaturg Sergej Goran Pristas og 
forskningschef Joris Janssens (Kunstenpunkt/Flanders Arts Institut). Vi har arrangeret 
otte seminarer i København og et seminar i Helsinki for i alt 198 deltagere.
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PUBLIKUMSUDVIKLING 
Uden publikum, ingen kunst. Det er i mødet mellem værk og publikum, i dialog og i 
kunstnerisk proces, at kunst får sin betydning. Dansehallernes aktiviteter præges af 
nye former og formater for publikumsinvolvering. Vores faglige ekspertise bidrager til 
vidensudvikling ved, at vi inddrager en bred og mangefacetteret befolkningsgruppe i 
dialog med kunstnere, forskere og folk med engagement i kunstnerisk udvikling lokalt, 
nationalt og internationalt.

Vi tilbyder aktiviteter, der bidrager til et syn på kunsten som en givende og innovativ 
kraft i en samfundsmæssig kontekst. Aktiviteter, der udvikler det kunstneriske virke, 
skaber nye inkluderende og interaktive arbejdsmodeller og bidrager til kunstpolitisk og 
filosofisk debat. 

PROJEKTCENTRET 
Projektcentret understøtter de selvproducerende scenekunstnere indenfor felterne 
koreografi, dans, performance, nycirkus og bevægelsesbaseret teater og er uafhængig 
af Dansehallernes kuraterede program. Projektcentrets to grundpiller er administration 
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og vejledning. Herudover arbejder vi for at understøtte den frie koreografiske 
scenekunst generelt via nationale såvel som internationale partnerskaber.

Administration
Projektcentret administrerer projekter af meget forskellig karakter, lige fra nye 
forestillinger, genopsætninger, national turné, international turné, enkeltstående events 
og festivaler. For kunstnerne er Projektcentret en tryg og vidende samarbejdspartner, 
der hjælper dem med at overholde alle regler omkring løn, skat, moms, forsikring osv., 
samtidig med, at vi lærer dem at bevare overblikket over økonomien i deres projekt. Vi 
er ofte involveret i projektet fra det tidspunkt, hvor kunstneren modtager tilsagn om 
støtte (eller endnu tidligere), og indtil projektet er afsluttet. I fællesskab med kunstneren 
kan vi afrapportere til tilskudsyderne. I sæson 17/18 administrerede vi 54 projekter.   

Vejledning
Projektcentrets vejledning er uafhængig og neutral og sker altid med udgangspunkt 
i den enkelte kunstner og det enkelte projekt. Projektcentret vejleder indenfor 
områderne projektledelse, fundraising, budget, kontrakter med medvirkende, kontrakter 
med spillesteder, salg af forestillinger og billetsalg samt PR og markedsføring. For de 
kunstnere, som benytter sig af Projektcentrets ydelser, gør det en stor forskel at kunne 
modtage gratis rådgivning, og mange udtrykker, at de på grund af denne hjælp og 
støtte oplever, at de ikke står alene med projektet. Selvom man har gennemført flere 
projekter, kan man godt have glæde af vejledning, f.eks. i forbindelse med fundraising 
og budgetlægning. Men det er især de unge, nyuddannede kunstnere, som skal stå i 
spidsen for et projekt for første eller anden gang, som benytter sig af vores vejledning 
hele vejen rundt om projektet. I 2018 gennemførte vi 207 vejledningsmøder.

Partnerskaber
I 2018 har vi, dels gennemført tredje og sidste sæson af vores Nordic Circle of Artistic 
Management, dels varetaget den danske stand på Tanzmesse i Düsseldorf. Nordic 
Circle of Artistic Management er et netværk med mentorprogram og workshops 
rettet mod producenter og selvproducerende koreografer. I netværket indgår foruden 
Projektcentret vores nordiske partnere i Sverige, Norge, Finland og Island. Projektet 
er støttet af Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturrådet i Sverige og Statens 
Kunstfond. I 2018 deltog otte mentees og otte mentorer. 

I august 2018 var Projektcentret operatør på Tanzmesse i Düsseldorf på vegne af 
Statens Kunstfond. På den danske stand deltog 22 danske scenekunstkompagnier. I 
forbindelse med Tanzmesse samarbejdede vi med Udviklingsplatformen, som varetog 
en række workshops og møder for at klæde de deltagende kunstnere på til det 
internationale arbejde.
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KOMMUNIKATION 
Dansehallernes kommunikationsafdeling løfter en lang række opgaver, herunder: 
kommunikationsstrategi (udvikling og implementering), PR, markedsføring, 
kommunikationsrådgivning for kunstnere m.m., billetsalgsarbejde, pressearbejde, 
corporate branding, intern kommunikation, systemudvikling af bookingsystemer, 
kommunikationsrådgivning for alle nationale som internationale aktiviteter, udvikling 
af visuel identitet, nyhedsbreve, sociale medier, artist-talks, hjemmeside (udvikling 
og vedligeholdelse), sæsonlancering, kampagner, branche-kommunikation, 
styredokumenter og indsatser for publikumsudvikling. 

Strategisk kommunikationsarbejde
I 2018 tog vi hul på at udarbejde en overordnet kommunikationsplan for perioden 
2018-2020. Målet er at styrke Dansehallernes profil, brand og generelle synlighed set 
i relation til den forandringsproces, Dansehallerne står overfor. Dansehallerne skal på 
alle måder kommunikere aktivt, udadvendt og positivt. Vores hovedbudskab er stadig 
Vi bevæger os for at bevæge dig, fordi vi fortsat præsenterer forestillinger og events 
på alternative steder, i kunsthaller og i byrummet over hele København. I forbindelse 
med vores strategiarbejde har vi også udarbejdet en handlingsplan for vores fremtidige 
kommunikation med fokus på erhvervslivet, det internationale publikum og nærmiljøet. 
Handlingsplanen er målrettet vores fremtidige forhold i Kedelhuset, hvor ønsket er at 
intensivere vores kommunikation på disse områder. 

Sæsonlancering
Vi lancererede vores sæson 2018/19 med ny visuel identitet, som vi skabte sammen 
med et hold unge grafiske designere. Med et nyt format til vores trykte sæsonprogram 
kunne vi gå i luften med en ny sæson. Vi indledte sæsonen på Ofelia Plads i hjertet af 
København med den poetiske, akrobatiske forestilling ORIGAMI, hvor vi i stedet for at 
lave en traditionel sæson-kampagne fik lavet et mega-banner, som vi fik tilladelse til at 
hænge op på det 15 meter høje tårn på Ofelia Plads. Det gav en rigtig god synlighed – 
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helt i tråd med vores overordnede kommunikative strategi. Vi fik også lavet nyt visuelt 
udtryk for vores forestillingsplakater og forestillingsprogrammer, som vi lancerede ved 
samme lejlighed. Dette fik vi rigtig god feedback på fra de af vores publikummer, vi talte 
med. I 2018 producerede vi to trykte sæsonprogrammer i København samt et printet 
sæsonprogram for aktiviteter i den øvrige del af landet.

Synergi i kommunikationen
I 2018 satte vi også fokus på at få endnu større kommunikativ sammenhæng i alle vores 
aktiviteter, herunder især samtlige Børn og Unge aktiviteter, så vi fremadrettet sikrer 
et ensartet udtryk udadtil. Vi arbejdede endvidere med at udvikle formidlingsindsatsen 
omkring danseaktiviteter til skoler. Det udmøntedes blandt andet i produktion af en 
film om koreografisk scenekunst til brug i undervisningen: ”Hugo, Bertil og Samuel” 
og en midlertidig indholdsmæssig udbygning af hjemmesiden www.dansforboern.dk. 
Desuden stod Dansehallerne bag yderligere to film: ”Gaia” og ”Sofus, Austus og Walid”. 
Disse to film skal bl.a. bruges som inspiration for lærere og pædagoger i skolerne. 

Sociale medier
Dansehallernes primære kommunikationskanal er Facebook. Vi bruger Facebook både 
til dialog med brugere, til at kommunikere redaktionelt indhold samt til annoncering 
for forestillinger og events. I 2018 skruede vi op for aktiviteterne på Facebook, og vi 
opnåede en stigning både i markedsførings- og redaktionelle aktiviteter, hvor vi lavede 
flere opslag samt nåede en større rækkevidde end året forinden. I 2018 lagde vi flere 
videoer op, der på hver sin måde illustrerer, hvad koreografisk scenekunst er. Det 
var en stor succes. Især de små film, vi havde produceret i Dans for Børn regi blev 
set og delt af rigtig mange mennesker. Det samme gjorde Facebook-opslaget med 
Performances for Pets under Dansehallernes festival Close Encounters samt vores 
tilbud til børneinstitutioner i Københavns Kommune. Mange likes og efterfølgende 
tilmeldinger vidner om, at der er en stor efterspørgsel på aktiviteter tilrettelagt for den 
yngre målgruppe.

På Facebook administrerer Dansehallerne flere forskellige Facebooksider, herunder 
Dansehallernes Facebook, 60 secondsdance, Tá  fat om Dansen, Projektcentret 
og Professionel Træning. Derudover administrerer vi også Facebookgruppen 
Opslagstavlen – the Notice Board hosted by Dansehallerne. Året gav et mindre fald i 
vores samlede rækkevidde, hvilket primært skyldtes, at det landsdækkende projekt Ta’ 
Fat om Dansen blev afsluttet ved årsskiftet 17/18.

Dansehallerne er også aktive på Instagram. Her har vi haft en pæn fremgang 
i antallet af følgere. Det samme gælder på Twitter, hvor vi også er aktive især 
med engelsksprogede posts, der når ud til vores internationale målgrupper og 
samarbejdspartnere. Dansehallerne har også en aktiv Vimeo kanal med en stigning i 
antallet af visninger i 2018. 
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International kommunikation
I 2018 opgraderede vi generelt vores PR og kommunikationsindsats på det 
internationale område. Vi har formidlet og delt indhold for vores internationale 
samarbejdspartnere på vores platforme. Et særligt tiltag i 2018 var udarbejdelse af 
særlige kommunikative tiltag i forhold til Dansehallernes internationale residency-forløb 
RESA. Dette for at synliggøre målsætning om også at være en central spiller i en 
international sammenhæng. Vi har bl.a. produceret små nyheder, video-interview og 
profil-opslag om RESA. Endvidere har området fået særlig plads i Dansehallernes 
internationale nyhedsbrev. I 2018 lavede vi endvidere PR og markedsføring for vores 
forsknings- og udviklingsorienterede aktiviteter International Encounters og ILN-events, 
som omfatter besøg fra udvalgte internationale kunstnere rettet mod branchen og 
interesserede indenfor kunstområdet. 2018 blev også året, hvor vi udviklede vores 
internationale nyhedsbrev, som vi sender ud en gang hver måned rettet mod vores 
internationale samarbejdspartnere og det internationale miljø. 

DH kunstnere / branchen
2018 blev et år med mange kommunikationsindsatser også rettet mod branchen. 
Nyhedsbreve, branchemøder, løbende sparring og rådgivning til vores DH kunstnere 
samt deling af danserelateret information på vores opslagstavle (gruppe) på Facebook. 
Hver mandag i hele 2018 blev afholdt Choreography in Action, der i stigende grad blev 
mere besøgt og et fast mødested og inspirationsrum, som branchen udtrykker stor 
glæde ved. Det er ligeledes en programrække, som kommunikationsafdelingen har 
en større formidlingsindsats omkring. Derudover kommunikerer vi også information 
omkring den professionelle træning, både direkte til DH kunstnere og på hjemmesiden.

www og nyhedsbreve 
Kommunikationsafdelingen administrerer og kommunikerer på flere forskellige 
hjemmesider, herunder bl.a. Dansehallerne.dk og Dansforbørn.dk samt via en lang 
række forskellige nyhedsbreve, som bliver produceret i relation til de projekter og 
områder, Dansehallerne arbejder med. Den nye GPDR-lovgivning, som trådte i kraft i 
2018, har medført, at vi har haft en nedgang i vores database med modtagere af DH 
nyhedsbrev. 

Pressearbejde
I 2018 sendte vi pressemeddelelser ud for både vores forestillinger, landsdækkende 
børn og ungeaktiviteter samt corporate nyheder. I 2018 fik vi god dækning i pressen, 
især på forestillingerne af Jefta van Dinther og Mette Ingvartsen, som vi præsenterede i 
A-salen på Det Kongelige Teater. Der var flotte anmeldelser og interviews, som sikrede 
en god synlighed af Dansehallerne. Der var også stor pressedækning af vores festival 
Close Encounters på Den Frie Udstillingsbygning. Det medieovervågningsmodul, som 
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vi havde i 2018, har ikke fanget al den dækning, som vi har fået, og derfor er der ikke 
noget præcist tal på den mediedækning, vi har haft i 2018. Vi arbejder på en ny løsning 
for 2019. 

Markedsføring
De fleste markedsføringsaktiviteter laver vi på Facebook gennem et omfattende 
annonceringsarbejde, og vores annonceringsaktiviteter på Facebook steg også i 2018. 
Men også andre markedsføringsinitiativer har præget året. Vi skød 2018 i gang med en 
markedsføringskampagne på bagsiden af udvalgte Movia-busser i København. Motivet 
var det samme billede, som blev brugt til vores festival Close Encounters. Det gav en 
genkendelighedsfaktor og god synlighed i byens rum. I 2018 fremstillede vi yderligere 
en række helt nye merchandise-produkter (kuglepenne, blyanter, muleposer, paraplyer 
og viskelædere). Målet var at fastholde vores synlighed og skabe tættere forbindelse 
mellem os og udvalgte modtagere. Vi brugte bl.a. kuglepenne, blyanter og viskelæder 
til en udvalgt skare af alle de børn, der over hele landet deltager i dansebesøg. 
Desuden distribuerede vi produkterne til kunstnerne i branchen samt til nationale og 
internationale samarbejdspartnere. Det har vi fået god respons på, og planen er at 
videreudvikle den form for relationsmarkedsføring de kommende år. 

ADMINISTRATION 
Administrationsafdelingens opgave er at sikre og kvalitetsudvikle en professionel 
administration og organisation, så kunsten får optimale muligheder for at udfolde 
sig. Samtidig skal medarbejdertrivslen i fokus, så Dansehallerne altid opleves 
som en god arbejdsplads med spændende muligheder for den enkelte og et godt 
arbejdsfællesskab. 
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Dansehallerne har i 2018 fortsat arbejdet med kontinuerligt at udvikle Dansehallerne 
med fokus på professionalitet, ansvarlighed og driftssikkerhed. I Dansehallerne skal 
arbejdet med skabelse og udvikling af publikumsrettede og brancheorienterede 
aktiviteter gå hånd i hånd med stabil drift og medarbejdertrivsel. I august måned fik 
Dansehallerne ny administrationschef. Stillingen er en ny stilling, som blev oprettet for 
at kunne sætte det nødvendige fokus på HR og administration i organisationen. 

Administrationsafdelingen har i 2018 særligt haft fokus på at få sikret diverse 
administrative og medarbejderrelaterede processer og procedurer. Målet er, at alle 
medarbejdere har indsigt i og forståelse for arbejdsgange, ledelsesstruktur, mål, 
delegationsmuligheder, procedurer mv. Tydelighed og gennemskuelighed bidrager til 
både medarbejdertrivsel, og at ressourcer bruges optimalt. På denne måde kan vores 
arbejde med kunsten få de bedste vilkår. 

Også den nye persondataforordning har fyldt i årets løb. Alle medarbejdere har 
været på workshop i GDPR-reglerne, og der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi 
i Dansehallerne sikrer os, vi overholder de mange nye regler. Vi har også fået installeret 
”sikker post”, så alle medarbejdere kan overholde kravet om, at personfølsomme 
oplysninger skal sendes krypteret fra årsskiftet. 

Planerne om Dansehallernes fremtidige indflytning i det smukke, gamle Kedelhus 
i Carlsberg Byen fylder meget. Det er i Administrationsafdelingen en stor og meget 
spændende opgave at arbejde med de mange forberedelser af både formalia, juridiske 
forhold og selve byggeriet. 

Finansiering
Dansehallernes virksomhed finansieres af Kulturministeriet og Københavns Kommune. 
I 2018 blev Dansehallerne endvidere finansieret via bidrag fra følgende nationale og 
internationale fonde: EU Creative Europe, Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, 
Projektstøtteudvalget for scenekunst/Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen/
Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut og Aarhus Kommune. Derudover 
finansieres Dansehallerne af salg af forestillinger til bl.a. kommuner og institutioner, 
billetsalg og andre aktiviteter.
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DANSEHALLERNES 
AKTIVITETSNIVEAU 
Dansehallerne har en række strategiske fokusområder. For hvert område er opsat 
kvalitative mål. Nedenfor ses mål, målopfyldelse og fremtidige måltal for årene 
2018 – 2020. På udvalgte områder er ambitionsniveauet for 2018 sat lavere end 
2017 resultatet. Dette skyldes, at vi i målopsætning for 2018 har taget hensyn til, at 
Dansehallerne ikke længere havde egne lokaler. 

Dansehallerne hovedopgave er at skabe højest mulig kunstnerisk kvalitet og størst 
mulig inspiration til publikum og branche. Vi vil derfor i de kommende år arbejde på at 
identificere metoder til dokumentation af også disse faktorer. 

DANSEHALLERNE  Resultat 
2017

Resultat 
2018 

Ambition 
2018

Ambition 
2019

Ambition 
2020

1. PUBLIKUM OG PUBLIKUMSUDVIKLING 

Tallene under punkt 1 beskriver resultatet af aktiviteterne i rammeaftalens pkt. 1.1, 1.2 og 1.4 

Antal værker  71  69  50  73  78 

     /heraf antal egne- og co. 
produktioner  52  61  30  43  45 

Antal opførelser 808 627 440 490 520

    / heraf antal opførelser i 
København  144  339  140  190  200 

   / heraf antal opførelser 
udenfor København (Dans 
for Børn mm.) 

654  288  300  300  320 

Antal produktioner / 
prøveforløb i studierne  19  2  20  40  50 

Antal projekter i 
projektcentret   30  54  40  40  40 

           

Samlet antal forløb for 
børn og unge 1 869  367  325  325  355 

     /heraf antal forløb børn 
og unge i København  36  61  25  25  35 

     /heraf antal forløb børn 
og unge udenfor København  
(bl.a. Dans for Børn) 

833  306  300  300  320 

           

Samlet antal publikummer/
deltagere til alle aktiviteter   69.895   41.869 25.400  36.500  57.000 
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DANSEHALLERNE  Resultat 
2017

Resultat 
2018 

Ambition 
2018

Ambition 
2019

Ambition 
2020

    /heraf antal publikummer 
i København
af disse børn og unge

12.844 
2.911 

    9.747 
       1.036 

12.000 
2.100 

22.000 
3.300 

25.000 
4.500 

     /heraf antal publikummer  
udenfor København 
af disse børn og unge (bl.a. 
Dans for Børn) 

57.051 
37.520 

14.550 
14.350 

12.500 
11.500 

12.500 
11.500 

29.000 
27.000 

     /heraf antal publikummer 
til aktiviteter (Meet, 
Eat & Talk, seminarer, 
kunstnermøder m.m.) 

1.449  714  900  2.000  3.000 

           

Samlede antal deltagende 
børn & unge i workshops 
(inkl. Dans for Børn) 2

38.941  16.858  12.800  14.000  22.500 

     /heraf antal børn & unge 
i workshops i København  1.421  1.858  800  2.000  2.500 

     /heraf antal børn 
& unge i workshops 
udenfor København 

37.520  15.000  12.000  12.000  20.000 

           

Modtagere af DH 
nyhedsbrev  5.715  1.520  4.800  6.000  6.000 

Hjemmeside – 
gennemsnitligt besøg pr. 
måned 3

6.022  5.583  10.000  12.000  12.000 

Facebook – gennemsnitligt 
besøg pr. måned 4 139.845  107.000  90.000  100.000  100.000 

Vimeo – hits 5 29.000  33.000  -  -  - 

Anmeldelser / 
medieomtale 6

-  -  500  550  550 

           

2. SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET 

Tallene under punkt 2 beskriver resultatet af aktiviteterne i rammeaftalens pkt. 2.2.  

Antal samarbejdsaftaler i 
København  29  31  20  20  20 

Antal samarbejdsaftaler 
Danmark i øvrigt  60  20  20  22  25 
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DANSEHALLERNE  Resultat 
2017

Resultat 
2018 

Ambition 
2018

Ambition 
2019

Ambition 
2020

3. INTERNATIONALISERING 

Tallene under punkt 3 beskriver resultatet af aktiviteterne i rammeaftalens pkt. 3.2

Antal internationale 
gæstespil  11  12  10  30  35 

Antal internationale 
netværksaktiviteter  26  31  40  45  45 

Antal residencies hos 
internationale partners  -  1  4  8  8 

Antal internationale 
samarbejdsprojekter  11  9  9  12  12 

     /heraf EU projekter  2  3  1  2  2 

           

4. TALENTUDVIKLINGS- OG VIDENDELINGAKTIVITETER  

Tallene under pkt. 4 giver grundlag til at beskrive resultatet af aktiviteterne i rammeaftalens pkt. 4.2 og 
4.3 i årsberetningen. 

Antal daglig træning  191  176  200  300  350 

Antal deltagere til daglig 
træning  2.727  1.517  2.200  3.300  4.200 

Antal kunstneriske brugere  175  209  150  200  250 

 Antal residencies  14  1  6  12  15 

Antal afholdte workshops, 
kurser og seminarer  39  38  15  25  35 

Antal branchemøder  5  4  6  6  6 

Antal forskningsbaserede 
udviklingsprojekter, som 
Dansehallerne har initieret 
eller er partnere i.

2  2  2  4  4 

Noter:

1. Forløb omfatter både værker og kunstneriske forløb / workshops

2. Antallet af deltagere til workshops og forløb er også talt med i antallet af publikummer/deltagere til aktiviteter.

3. Tallene for henholdsvis Resultat 2017 og Resultat 2018 dækker over “antal sessions” 

4. Tallene for henholdsvis Resultat 2017 og Resultat 2018 beskriver gennemsnitlige eksponeringer pr. måned 

5. Tallene for henholdsvis Resultat 2017 og Resultat 2018 dækker over antal visninger pr. år. Der er ikke anført for 
ambition 2019 og ambition 2010, da beregningsgrundlaget for antallet af visninger på Vimeo har ændret sig.

6. Der er først kommet medieovervågning i 2017, og derfor er der ikke tal med for Resultat 2017. I 2018 har 
medieovervågningens opgørelse har ikke kunne levere et præcist tal. Derfor er der ikke tal med for Resultat 
2018.  
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AFRAPPORTERING  
IFT. MÅLOPFYLDELSE
Dansehallerne (herefter benævnt DH) har ifølge sin rammeaftale med Slots- og 
Kulturstyrelsen og Københavns Kommune en række konkrete opgaver og mål for årene 
2017-2020. Alle mål og opgaver for 2018 er opfyldt. I skemaet nedenfor afrapporteres 
konkret på målopfyldelsen.

Opgaver og konkrete mål Afrapportering i forhold til  
målopfyldelse for 2018

1. Publikumsudvikling 

Mål 1.1. Præsentere et øget publikum for 
danske og internationale forestillinger 
og events af høj kvalitet.

Mål 1.2. Tiltrække en bred og 
forskelligartet del af befolkningen i 
kraft af Dansehallernes profil og faglige 
ekspertise.

Mål 1.3. Udvikle publikums, herunder 
børn og unges, indsigt i ny koreografisk 
scenekunst, bl.a. ved at tilbyde særlige 
publikumsarrangementer.

Mål 1.4. Styrke publikumsoplevelsen, 
bl.a. ved at tilbyde gode mødesteder, 
hvor eksisterende og nye 
publikumsgrupper kan opleve og 
deltage koreografisk scenekunst. 

1.1 DH har i 2018 præsenteret 69 værker i 627 opførelser for 
41.869 publikummer. Dette kan ses som meget fremgangsrigt 
i relation til en estimeret ambition om 50 værker i 440 
opførelser for 25.400 publikummer. Af de 69 værker var 12 
internationale gæstespil. Derudover har DH engageret et 
antal internationale gæster i de åbne Choreography in Action, 
Choreography by Intervention og ILN event. 

1.2 DH’s aktiviteter retter sig mod mennesker i alle aldre. En 
publikumsundersøgelse i 2017 bekræfter, at DH har et bredt 
og mangefacetteret publikum. DH arbejder kontinuerligt med 
publikumsudvikling i hele landet.

1.3 DH ser børn og unge som en vigtig målgruppe. I 
2018 har vi præsenteret 367 forløb for 15.386 personer 
i denne målgruppe. Vi tilbyder dem både forestillinger, 
deltagerinddragende aktiviteter og workshops. Udover at 
være publikummer deltog 16.858 børn i workshops. 
I forbindelse med forestillinger giver vi publikum mulighed for 
at møde og tale med kunstnere i ”artist talks”, i seminarier og 
i workshops, hvor de kan få dybere indsigt i koreografiske 
metoder og dans. Derudover arrangerer DH også mere 
uformelle møderum som f.eks. Meet, Eat and Talk, som vi 
afholdt otte af i 2018. 

1.4 DH tillægger udformningen af kunstens møde med 
publikum stor betydning og vælger med omhu den rigtige 
forestilling eller aktivitet til den rigtige sammenhæng og sted. 
I denne periode uden eget hus gør vi det sammen med et 
stort antal partnere. At finde disse partnere og pladser er 
et stort, svært og tidskrævende job. Alligevel har vi i 2018 
indgået 61 samarbejdsaftaler i hele landet for at sikre disse 
mødepladser. DH har arbejdet sammen med bl.a. kunsthaller,
gallerier, teatre og har hermed møde disse institutioners
særlige publikummer. Med vores site specifics i byens rum 
(f.eks. Blågårds Plads, Ofelia Plads, Amundsens plads, 
Holstebro og mange flere pladser) har borgerne mødt 
kunsten helt tæt på.
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Opgaver og konkrete mål Afrapportering i forhold til  
målopfyldelse for 2018

2. Samarbejde med andre aktører 
på scenekunst området 

Mål 2.1. Skabe kunstnerisk udvikling 
og opnå synergieffekter i relation til 
ressourcer og kompetencer gennem 
stærke netværk og strategisk 
samarbejde de med andre aktører på 
scenekunstområdet – lokalt, nationalt 
og internationalt.

Mål 2.2. Udvikle metoder, 
produktionsprocesser og 
præsentationsformer af betydning 
for den koreografiske scenekunst 
i samarbejde med nationale og 
internationale uddannelses- og 
forskningsaktører og erhvervsliv.

2.1 DH har i 2018 haft 49 nationale partnere og 12 
samarbejdskommuner. En af vores lokale partnere er 
Den Danske Scenekunstskole, som dels er partner i 
The Artists Research Lab and Residency Program, dels 
er partner i forskellige arrangementer, som f.eks. daglig 
træning, workshops med mere. Internationalt har vi haft 37 
partnere fra 14 forskellige lande. Derudover indgår DH i 10 
store netværk. Vores partnere er scenekunstinstitutioner, 
akademiske institutioner, producenter, kunstnerdrevne fora 
og andre kunstcentre. 

Kommunerne rundt om i Danmark er vores vigtigste 
partnere i udviklingen og præsentationen af dans for børn 
og unge. DH’s internationale netværk er af stor betydning for 
både branchens udvikling og for publikums muligheder for at 
møde international ny koreografisk scenekunst af høj kvalitet.

2.2 Internationalt har både The Artists Research Lab and 
Residency Programme, residency programmet RESA og 
lederskabsprogrammet Innovative Leadership Network 
med sine 16 partnere i otte lande stor betydning for 
udvikling af metoder og produktionsprocesser samt nye 
præsentationsformater. DH er også en ud af ni partnere i 
det tværkunstneriske EU-projekt Centriphery, et projekt som 
skal udvikle borgerinddragende arbejdsformater. Samlet set 
omfatter samarbejdet 14 lande, idet to lande er med i begge 
programmer. 

I partnerskabet omkring The Artists Research Lab and 
Residency Programme indgår bl.a. Copenhagen Business 
School med netværk i erhvervslivet. Øvrige partnere i 
uddannelse og forskning er Den Danske Scenekunstskole, 
Den Danske Scenekunstskole – Efteruddannelsen, Det 
Kongelige Danske Kunstakademi, Københavns Universitet, 
IT Universitetet, Københavns Professionshøjskole, Uniart 
Stockholm (SE), Khio (NO), Arts Management Finland (FI), 
Uniart Helsinki (FI), Dance Info Finland (FI), HZT Berlin (DE), 
University of Applied Arts, Wien (AU) og SAR, Society for 
Artistic Research.
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Opgaver og konkrete mål Afrapportering i forhold til  
målopfyldelse for 2018

3. Internationalisering 

Mål 3.1. Bidrage til en 
internationalisering af dansk 
koreografisk scenekunst, bl.a. ved 
at introducere danske kunstnere 
internationalt, huse internationale 
forestillinger, installationer og andre 
scenekunstneriske events.

Mål 3.2. Understøtte udviklingen af 
kunstnerisk udviklingsarbejde og 
former for dialog med omverdenen ved 
at tilbyde residency-ophold for danske 
og internationale kunstnere i forskellige 
former i Danmark og i udlandet i 
samarbejde med internationale 
partnere. og integrere disse i 
Dansehallernes virksomhed

Mål 3.3. Medvirke til at forankre 
kunstarten bredt og bidrage til 
udvikling af viden gennem deltagelse i 
internationale netværk og fora indenfor 
koreografisk scenekunst og forskning.

3.1 Alle DH’s aktiviteter karakteriseres af et internationalt 
perspektiv. Enten direkte gennem internationale gæstespil 
og gæster eller indirekte ved at bidrage til udvikling af 
konkurrencedygtig kunstnerisk produktion og sprede 
viden om danske kunstneres arbejde internationalt. Det 
gør vi gennem co-produktion af forestillinger sammen med 
andre huse i Europa, partnerskabsaftaler og internationale 
projekter. Eksempler er EU-projektet Centriphery, hvor to 
danske kunstnere er udtaget til at deltage og Aerowaves 
netværket, hvor tre danske koreografer blev præsenteret 
på turné i 2018. Derudover deltager DH i en række andre 
organisationer og netværk og har en operatørfunktion for 
Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Tanzmesse 
NRW. Sammen med vores internationale nyhedsbreve er alt 
dette med til at understøtte og udvikle dialog og udveksling 
med omverdenen.

3.2 RESA er DH’s residency program designet til 
mellemkarriere koreografer, der udøver vigtig forskning for 
den kunstneriske udvikling. RESA udfordrer de klassiske 
formater for kunstneriske residencies og støtter kunstneres 
tværdiciplinære samarbejde. I 2018 blev det første residency 
sat i søen med udvælgelsen af den tyske kunstner Eva 
Meyer-Keller. Det unikke ved RESA er bl.a., at alle partnere 
i The Artists Research Lab and Residency Programme 
går sammen om at bidrage til og understøtte behov i 
residensperioden. Dette giver mulighed for at dele viden og 
research med det kollegiale miljø, f.eks. gennem forelæsning, 
metodedeling og specifik initiering af kontakt med relevante 
lokale kunstnere, institutioner eller forskere. 

3.3 DH deltager i syv internationale netværk og har 37 
internationale samarbejdspartnere. Disse er en vigtig del af 
forankringen af kunstarten i bred forstand. En anden
del er PR, markedsføring, kommunikationsrådgivning for
produktioner og kunstnere, pressearbejde, corporate
branding, kommunikationsrådgivning, nyhedsbreve, sociale
medier, artist-talks, hjemmeside og kampagner m.m. 
Kommunikation skal virke aktivt, udadvendt og positivt. 
Vores hovedbudskab er: Vi bevæger os for at bevæge dig. 
DH’s primære kommunikationskanal er Facebook. Vi bruger 
Facebook både til dialog med brugere, kommunikation 
af redaktionelt indhold samt annoncering af forestillinger 
og events. I 2018 lagde vi 27 videoer op, der på hver sin 
måde illustrerer, hvad koreografisk scenekunst er. Vi 
kommunikerer også kunsten via Instagram, Twitter og 
Vimeo. DH producerede i 2018 22 nyhedsbreve nationalt og 
internationalt.
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Opgaver og konkrete mål Afrapportering i forhold til  
målopfyldelse for 2018

4. Talentudvikling

Mål 4.1. Styrke og udvikle talentmassen 
blandt koreografiske scenekunstnere, 
bl.a. ved at tilbyde residency-ophold, 
rum for udviklingsarbejde og daglig 
træning.

4.1 DH giver kunstnere forskellige muligheder for kunstnerisk 
research og eksperimenterende, udforskende praksis. Vi gør 
dette bl.a. gennem daglig træning, hvor vi i 2018 havde 176 
træningsgange med i alt 1.517 deltagere. Andre indsatser 
er kunstnerisk udviklingsarbejde, forskning og forskellige 
former for møder mellem kunstnere, forskere, entreprenører 
og publikum i alle aldre. Choreography in Action (CiA) er et 
eksempel på disse møder. I 2018 afholdt vi i alt 26 CiA på 
Kunsthal Charlottenborg. 

Mål 4.2. Initiere kurser, seminarer 
og forskningsprojekter, der 
styrker kunstnerisk kompetence 
og talentudvikling og bidrager 
til videndeling og innovation. 
Dette kan bl.a. ske i samarbejde 
med scenekunstneriske 
uddannelsesinstitutioner mv., herunder 
Den Danske Scenekunstskole.

4.2 ILN er en nordisk tværfaglig platform initieret 
af DH. Platformen formål er at udvikle kunstneres 
lederkompetencer. Som led i ILN programmet arrangerede 
DH otte seminarer i København og et i Helsinki for i alt 
198 deltagere. Platformen skal bidrage til udvikling af 
innovative metoder og nye ideer i forhold til nyskabende 
arbejdsformer. Endvidere er fokus på øget publikumsdialog, 
undersøgelser af nye præsentationsformater, politiske og 
samfundsmæssige spørgsmål og arbejdet med at skabe 
bæredygtig praksis under ILN:s motto: ”Artists as leaders of 
change”. 

DH afholdt i 2018 i alt 38 seminarier, workshops og kurser 
for professionelle dansere, koreografer og formidlere af 
ny koreografisk scenekunst. DH og Scenekunstskolens 
Danseformidleruddannelse og Efteruddannelse har 
endvidere understøttet den kunstneriske udvikling på børne- 
og ungefeltet med fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, 
f.eks. fælles ansættelse af undervisere, udvikling af 
aktiviteterne, fælles koordinering og planlægning og 
anvendelse af hinandens faciliteter. I samarbejde med 
Udviklingsplatformen for Scenekunst præsenterede vi 
i foråret fire internationale seminarier og workshops 
for branchen med fokus på udvikling af bæredygtige 
produktionsstrategier. Dansehallerne havde 128 deltagere 
til 15 udbudte kompetenceaktiviteter for kunstnere, der 
arbejder med børn og unge. DH var derudover arrangør af 
en workshop i koreografisk metode for de professionelle 
kunstnere, der arbejder med børn og unge.

Mål 4.3. Styrke den koreografiske 
scenekunsts rolle og nærvær i børns 
liv ved at inddrage børn og unge i 
koreografiske interaktive, skabende 
aktiviteter i samarbejde med 
nyskabende kunstnere og formidlere.

4.3 DH arbejder kontinuerligt med at sikre børn og unges 
møde med ny koreografisk scenekunst. I alt blev 32.244 
børn og unge involveret i Dansehallernes aktiviteter i 
2018 bl.a. i ordningen Dans for Børn. Herudover arbejder 
Dansehallerne på en forankring og viden om koreografisk 
scenekunst i skolesystemet ved at udbyde kurser og 
kompetenceworkshops for lærere og pædagoger. 
I 2018 havde DH 174 deltagere til de 14 udbudte 
kompetenceaktiviteter for lærere og pædagoger. Vi afviklede 
også syv workshops i koreografi for lærere i forbindelse 
med henholdsvis Dans for Børn og Dans din Nabo. Alle 
workshops blev afholdt i samarbejde med den enkelte 
kommune. Desuden var Dansehallerne i regi af Kulturpakker 
arrangør af fem lærer-netværksmøder, hvor der bl.a. var 
dans på programmet. I Kunstneriet (København) deltog 18 
lærerstuderende i en åben proces sammen med kunstnere 
og skoleelever i udviklingen af nye præsentationsformater. I 
2018 udviklede vi også en ny ambitiøs 5-årig landsdækkende 
strategi for udvikling og udbredelse af børn og unges møde 
med kunsten, som implementeres fra efteråret 2019. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Dansehallerne

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den selvejende institution Dansehallerne for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Institutionen har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget budgettal som
sammenligningstal i regnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes.
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Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan
fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
bekendtgørelsens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSEN

Regnskabet er opdelt efter aktiviteter.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Mindre anlægsaktiver omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at
være påkrævet.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles
gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for
variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note
2018 Budget 2017

Tilskud
Finanslov 8.000.000 8.000.000 7.900.000
Københavns Kommune 5.963.703 5.917.000 5.917.000
Kulturministeriet - aktiviteter for og med børn 500.000 500.000 500.000
Tilskud kunstneriske projekter 3.825.296 3.995.900 7.076.925

18.288.999 18.412.900 21.393.925
Indtægter
Billetindtægter 285.578 138.000 0
Indtægter kunstneriske projekter 1.804.866 2.101.600 2.076.032
Egenindtægter 132.434 59.500 848.399

2.222.878 2.299.100 2.924.431

Indtægter i alt 20.511.877 20.712.000 24.318.356

Udgifter
1 Kunstneriske aktiviteter 10.607.153 11.664.300 12.372.517
2 Sceneteknisk drift 1.636.678 1.622.300 1.075.838
3 Marketing og PR 2.451.205 2.070.000 1.993.815
4 Byggeteknisk drift 1.845.576 1.544.100 4.091.937
5 Administrationsomkostninger 3.618.411 3.511.300 3.446.692
6 Ekstraordinære udgifter 316.887 300.000 1.222.786

Udgifter i alt 20.475.910 20.712.000 24.203.585

Årets resultat 35.967 0 114.771
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Balance pr. 31. december 2018

Note 31-12-2018 31-12-2017
Aktiver

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Deposita 163.357 937.625

Anlægsaktiver i alt 163.357 937.625

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Debitorer 529.871 752.633

7 Andre tilgodehavender 1.988.843 4.446.637
2.518.714 5.199.270

8 Likvide beholdninger 9.015.830 5.571.685

Omsætningsaktiver i alt 11.534.544 10.770.955

Aktiver i alt 11.697.901 11.708.580

Passiver

Egenkapital
Saldo primo 223.055 108.284
Årets resultat 35.967 114.771

Egenkapital i alt 259.022 223.055

Kortfristede gældsforpligtelser
9 Periodiserede projekter mv. 7.328.284 7.723.669

Tilskud Kulturministeriet - aktiviteter for og med børn, forudmodtaget 0 500.000
Hensættelser 2.180.524 1.780.524

10 Anden gæld 1.930.071 1.481.332

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.438.879 11.485.525

Passiver i alt 11.697.901 11.708.580

11 Årsværk
12 Direktion og bestyrelse
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NOTER
2018 Budget 2017

1 Kunstneriske aktiviteter
Kunstneriske aktiviteter 2.341.200
Daglig træning 377.722
Forestillinger 893.967
Co-produktionstilskud 538.294
Seminarer 36.279
Meet Eat & Talk 15.236
Choreography In Action 97.548
Aktiviteter for og med børn 500.000
Kunstnerisk råd 14.247

Kunstneriske projekter 6.097.500
Dans for Børn 2.584.543
Tanzmesse 168.000
Projektcentret 1.070.323
ICE HOT Reykjavik 135.345
Nordic Circle 225.000
Light Lenz 740.000
60sec.Dance 143.165
Centriphery 39.000
Skoleworkshop i København 15.111
Dans i Skoler i Århus 26.427
Dagstilbud i København 24.863
DansDinNabo Skoleprojekt 241.019
Artist's Research Lab and Residency Programme 217.711

Netværkskontingenter 35.643 75.000
Kurateringsomkostninger 81.324 100.000
Lønninger og lønafhængige omkostninger 2.386.386 3.050.600

I alt 10.607.153 11.664.300 12.372.517

2 Sceneteknisk drift
Vedligeholdelse og leje 527.299 500.000
Teknikere inkl. lønafhængige omkostninger 1.109.379 1.122.300

I alt 1.636.678 1.622.300 1.075.838

Der er brugt cirka en million mindre end budgetteret til Kunstneriske aktiviteter. Hovedårsagen er, at vi
har haft halvanden færre årsværk end oprindeligt planlagt på denne post.
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3 Marketing og PR
Marketing, PR og kommunikation 498.805 500.000
Marketingspersonale inkl. lønafhængige omkostninger 1.952.400 1.570.000

I alt 2.451.205 2.070.000 1.993.815

4 Byggeteknisk drift
Lokaleleje 915.545 740.000
Rengøringsartikler 123.931 154.000
Service og vedligeholdelse 0 25.000
Dansikring 8.111 25.000
Lønninger og lønafhængige omkostninger 797.989 600.100

I alt 1.845.576 1.544.100 4.091.937

5 Administrationsomkostninger
Forsikring, abonnementer og kontingenter 93.928 87.000
Drift og vedligeholdelse driftsmidler og IT 248.738 265.600
Telefon/internet/domæne 71.822 80.000
Porto, kørsel og kontorartikler 54.679 52.200
Møder og repræsentation 51.857 33.000
Bestyrelsesrelaterede udgifter 50.526 30.000
Revision 40.000 40.000
Juridisk assistance 13.200 0
Gebyrer og lønkørsel 31.082 21.400
Småanskaffelser 14.005 20.000
Personale, udvikling, rejser og efteruddannelse 314.922 260.000
Renteudgifter 60.298 10.000
Diverse administration 12.601 0
Lønninger og lønafhængige omkostninger 2.560.753 2.612.100

I alt 3.618.411 3.511.300 3.446.692

6 Ekstraordinære udgifter
Beregninger Kedelhuset 316.887 300.000

I alt 316.887 300.000 1.222.786

Der er brugt 400.000 over budget til Marketing og PR. Årsagen er, at besparelsen i note 1 gav os mulighed
for at ansætte et ekstra årsværk på denne post.

Der er brugt cirka 300.000 over budget på Byggeteknisk drift. Årsagen er dels, at vi har fået nogle meget
høje varmeregninger, og dels at vi på grund af fritstilling af en medarbejder på denne post skal
regnskabsføre hele den skyldige sum til vedkommende på dette årsregnskab.

Der er brugt cirka 100.000 kr. over budget på Administrationsomkostninger. Det er særligt negativ rente
og prioritering af personaleudvikling, der er årsagen til dette.
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7 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende lønrefusion 0 59.539
Tilgodehavende tilskud 211.734 4.297.750
Tilgodehavende merværdiafgift 313.051 46.604
Forudbetalte omkostninger 139.512 27.201
Mellemregning Bygningsfonden 1.323.826 0
Andre tilgodehavender 720 15.543

I alt 1.988.843 4.446.637

8 Likvide beholdninger
Kasse 4.426 3.265
Bank 9.011.404 5.568.420

I alt 9.015.830 5.571.685

9 Periodiserede projekter mv.
Projekter og aktiviteter 6.225.284 6.967.831
Forudmodtaget indtægter 1.103.000 755.838

I alt 7.328.284 7.723.669

10 Anden gæld
Skyldige omkostninger 104.438 117.520
Kreditorer 858.572 304.845
Skyldig A-skat 10.533 22.259
Skyldig ATP 29.783 33.260
Skyldige feriepenge 141.560 156.333
Feriepengeforpligtelse 781.104 858.612
Mellemregninger grupper 4.081 -11.497

I alt 1.930.071 1.481.332

11 Årsværk fordelt på afdelinger Årsværk
Kunstneriske aktiviteter 4,00
Sceneteknisk drift 2,00
Marketing, PR og kommunikation 4,00
Byggeteknisk drift 2,00
Administration og direktion 4,33

I alt 16,33

12 Direktion og bestyrelse Kroner
Gage direktion 1.014.045
Vederlag bestyrelse 114.169

I alt 1.128.214




