
Pressemeddelelse januar 2023

Forårsprogrammet 2023 er klar:
Dansen kaster lys over en mørk tid og bliver
talerør for samtidens vigtige budskaber.

Fra januar 2023 indtager Dansehallerne endnu engang en
lang række københavnske venues og lader nye såvel som
tilbagevendende publikummer få en bid af dansens nerve.
En lyslevende kunstform, som giver os nøjagtig det skud
energi, vi har brug for i en hverdag præget af økonomisk
usikkerhed, klimakrise og inflation.

En større seriøsitet præger hverdagen, og det vækker også genklang i
forårets program, hvor emner som ensomhed, social ubalance,
repræsentation og diversitet sætter dagsordnen. Men der er grund til
optimisme. Kunsten er, som kunstnerisk leder, Danjel Andersson,
formulerer det, "modgiften på denne depression. Bevidst kunst, kritisk
kunst." Så her kommer modgiften. Et svømmende korværk, 5
skæbnesvangre møder, grænsen mellem provokation og leg og en
farverig odyssé om håb og mangfoldighed. Spirrende stjernefrø såvel
som velbevandrede kunstnere byder op til dans i svømmehallen, på
museet, i kunsthaller og i den velkendte black box. Her er Dansehallernes
forårsprogram 2023!

http://dansehallerne.dk/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/


Sarah Aviaja Hammeken: SILA

27. - 29. januar 2023, klokken 10.00 og 17.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

Forårssæsonen skydes i gang den 27. januar med den grønlandske myte om Sassuma
Arnaa (Havets Moder), der minder os om, at vi aldrig selv er i fuld kontrol. 

I forestillingen SILA befinder os på havets bund. I mørket er et kæmpe fiskenet spændt op
og sætter scenen for den rejse danserne tager os med på. En rejse gennem vores
følelsesregister, der er evigt foranderligt, præcist som nettet. En rejse hvor ånder og
energier omkranser os, forbinder os og guider os gennem livet. De hjælper os med at
træffe de rigtige valg, guider os gennem det svære, og giver os mod til at række ud efter
hjælp, når det er nødvendigt. 

Med forestillingen udforsker koreograf Sarah Aviaja Hammeken, hvordan man kan bryde
fri af det, der holder en fanget. Hvordan man kan bryde fri af den perfekthedskultur, som
hersker i vor tid, og hvordan man ved at kropsliggøre sårbarhed kan medvirke til nedbryde
tabuet omkring de skrøbelige sider, vi alle besidder. 
 

MYKA & Ray Roa Alonso: Regnbuen

Hent samlet pressekit →

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/9528/
https://dansehallerne.sharepoint.com/:f:/g/EiI1zaVwUt5CrpuO2ecLGTMBPN9X6Rg9wQJfOgcWjIHOsw?e=BB6gZS
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/9528/


11. - 19. februar 2023, klokken 10.30 og 13.00
SMK – Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K

Tag med på en odyssé gennem Regnbuens uendelige nuancer, når Dansehallerne slår
dørene på SMK til et univers fuld af kontraster og sanseindtryk. En farverig, dansende
installation, der inviterer familier og alle fra 0-100 år til at opleve dans, design og lyd.
Sammen udforsker vi for en kort stund håbet om mangfoldighed.

I Regnbuen forfølger vi håbet om en mangfoldig og farverig fremtid og stiller
spørgsmålene: Eksisterer denne fremtid kun i vores fantasi? Hvordan er diversitet
repræsenteret i vores samfund? Hvordan skaber vi en verden, hvor forskellighed kan
blomstre? Med et farverigt og queer udtryk giver Regnbuen udsyn til nye veje. Veje, hvor
vi glimtvis kan se glæde og fryd, og hvor vi udfordrer den frygt og det had, som igen og
igen sætter grænser for mangfoldighed. 

Fem fantastiske, dansende kostumer skabt af Henrik Vibskov og koreograferet af Ray Roa
Alonso vil på magisk vis forvandle både krop og rum, i samspil med et lydlandskab af
Cristian Vogel, som fylder rummet med elektronisk klang.

Familieforestillingen er skabt af My Grönholdt/MYKA og koreograf Ray Roa Alonso.
Regnbuen er co-produceret af Dansehallerne og præsenteres i samarbejde med SMK -
Statens Museum for Kunst.
 

BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité: immortal
summit

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/boern-familie/10149/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/boern-familie/10149/


15. & 16. marts 2023, klokken 20.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

immortal summit er en ekspansion af alt det, vi har troet om storhed. De to karakterer er
bundet til en udødelig skæbne, fanget i restprodukterne af menneskets overdrevne
adfærd og magtbegær i et evigt foranderligt landskab.  

immortal summit strækker sig fra ideer om storhed til storhedsvanvid. En søgen i
grænselandet mellem provokation og leg, vold og ømhed, revolution og fiasko, og en
forestilling om at være bundet til en ufrivillig virkelighed.  

Hvad gør du, når du aldrig kan dø? Kan du give op? Hvad findes på den anden side af
udødelighedens top? 

Forestillingen er skabt af koreografer og dansere BamBam Frost og Lydia Östberg
Diakité.
 

Hooman Sharifi: The Dead Live On In Our Dreams

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10470/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10470/


18. - 19. marts 2023, klokken 20.00 
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

The Dead Live On In Our Dreams er en solo af den anerkendte koreograf Hooman
Sharifi (NO). I værket udforsker Sharifi, hvordan ens oprindelse og identitet kan
manipuleres, og hvordan vi skaber fremtiden ved at ændre vores fortid. The Dead Live On
In Our Dreams er en sceneproduktion med persisk musik, dans og historiefortælling. Hvert
element er bundet til fortiden, folkekulturen og hans personlige historie. 
 
”Jeg vil skabe billeder, vi ikke er vant til. Jeg vil gerne diskutere oprindelse og identitet.
Jeg vil konfrontere den nationalistiske sindstilstand, billedet af os og dem, og hvem ”de
andre” er. Jeg vil få os til at holde op med at tale om oprindelse, da det forklarer alt. Jeg
vil ikke operere med sådanne ideer om identitet. Det er ekstremt vigtigt for mig at arbejde
med det her lige nu." - Hooman Sharifi

Der ser ud til at være lige så mange virkeligheder som mennesker. Ingen har ret til at
fortælle nogen, hvad der er rigtigt og forkert. Alle har ret til deres egen forståelse af
virkeligheden. Afstanden mellem os er blevet støt større, men alligevel er verden blevet
mindre. Vi er flere og flere, hvilket betyder, at vi har mindre plads og færre ressourcer at
dele. Så vi skal tættere på hinanden, vi skal sameksistere. At skabe situationer, hvor vi
som medborgere aktivt vælger at gå i dialog med hinanden. Impure Company ønsker at
tilbyde et rum, hvor vi kan dele og afprøve forskellige virkeligheder. 
 

Thjerza Balaj: New Sh*t Vol. 6

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/11354/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/11354/


24. marts 2023, klokken 20.00 
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

Det populære format New Sh*t løber endnu engang af stablen i foråret, og denne gang
udvides det kunstneriske felt til hele Europa. Gæstekurator Thjerza Balaj er inviteret til at
vælge blandt tyve af de mest lovende nye koreografer lige nu gennem det europæiske
netværk Aerowaves. Så glæd jer til denne særlige udgave af New Sh*t Vol. 6 med
internationalt udsyn og europæiske stjernefrø. 

Det bliver en aften med fire korte forestillinger præsenteret i et program, som kun kan
opleves denne ene aften. Programmet og kunstnere afsløres i løbet af foråret.

Thjerza Balaj er en norsk/kosovo-albansk mangefacetteret kunstner, der arbejder med
scenekunst, modedesign og film. Umiddelbarhed og intimitet er vigtige elementer i
hendes værker. Hendes koreografiske praksis omhandler det kvindelige blik,
magtdynamik og det uhyggelige. At lege med skiftende intensitet er en konsekvent tilgang
i hendes tilsyneladende hårde, men flygtige praksis.
 

Boaz Barkan: Familiedansen

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10521/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10521/


28. - 30. april 2023, klokken 17.00 og 19.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

Hvordan tackler familier hverdagens banaliteter? Hvad er en familie overhovedet? Og
hvad sker der, når man sætter en ægte familie på scenen?

Med forestillingen Familiedansen undersøger koreograf Boaz Barkan, hvad det vil sige
at være en familie i dagens Danmark. Med udgangspunkt i rigtige familier på scenen
kommer vi helt tæt på de situationer, vi kender så godt fra familielivet; rundt om
spisebordet, skænderier, kvalitetstid, og alle de uforudsete situationer, som bare er en del
af pakken. Familielivet er en kompleks dans af synlige og usynlige kræfter af kærlighed,
kontrol, forforståelse og omsorg.

Barkan undersøger, hvordan familier tackler og bliver viklet ind i et væld af kropslige
forhandlinger, funktioner og forventninger. Familiedansen er både en kulmination og
resultatet af mange bevægelsesworkshops med flere slags familier baseret på leg,
improvisationer, scores og ritualer.
 

Fabio Liberti: What did I just do?

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10445/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10445/


10. & 11. maj 2023, klokken 20.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

I forestillingen What did I just do? genkalder performeren Maud Karlsson sit seks årtiers
lange levede liv i en detaljeret strøm af erindringer. Vi begynder med hendes morforældre,
der ejede en pomponfabrik i det nordlige Sverige i 1950’erne, og ender i nutiden, hvor
detaljer fra selve den aktuelle opførelse ligeledes inddrages. En rejse i tid og rum, der
blander begivenhederne i et overvældende kaos af billeder og i højt tempo, der afslører
det uløselige forhold mellem tid, hukommelse, identitet og samfund.

I hvor høj grad bliver minderne en del af vores identitet? Er vi klar over hvilken effekt de
har på vores nuværende/nutidige handlinger? Findes der overhovedet et lige nu og her?
Disse sætninger, du lige har læst, er allerede en del af din fortid. Din umiddelbare fortid,
som stadig hænger i luften, som om den var til stede, men ikke desto mindre er din fortid.

Den internationalt anerkendte koreograf Fabio Liberti står bag forestillingen. Libertis
værker har været opført på adskillige spillesteder og festivaler i Europa, med værket Don’t
Kiss, som et af de hyppigt spillede med 46 opførelser i internationalt regi.
 

Ofelia Jarl Ortega: Bien y Mal

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10055/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10055/


16. & 17. maj 2023, klokken 20.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

Der er meget på spil, og risikoen for det potentielle fald er stor. I Bien y Mal af koreograf
Ofelia Jarl Ortega møder fem karakterer den samme skæbne, men håndterer den
forskelligt.

Det, der er forståeligt ved første øjekast, skifter og bliver til usikkerhed. Der findes hverken
gode eller dårlige intentioner, kun hengivenhed. En forhandling mellem fiktion og fakta,
naivitet og indsigt. Tiden er skrøbelig, og asymmetrien bliver klar, mens et ubetinget bånd
tager form. Hver position kommenteres fra endnu et sted, som bringer os tættere på dem,
men ikke klogere på, hvad der kommer til at ske.

De fem skaber strategier for at komme videre, selvom de ikke har noget til fælles, idet
intet binder dem sammen bortset fra det, vi som publikum kan forene dem omkring. De
holder os på kanten, på et betagende sted, mens vores opfattelse trænes og bliver mere
nuanceret. Det er ikke muligt at gøre noget eller beskytte sig mod noget; det er en
invitation til at afvente konsekvenserne.
 

Convoi Exceptionnel: CRAWL CRAWL CRAWL

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10402/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10402/


28. & 29. maj, klokken 22.00
Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 København

Socialpolitik og en af Danmarks mest toneangivende iscenesættere, Jon R. Skulberg,
forenes i værket CRAWL CRAWL CRAWL. Den kunstneriske leder i Convoi
Exceptionnel går nye veje med dette politisk inspirerede værk, der favner både
Finansministeriets Ulighedsredegørelser og de bibelske klagesange som
inspirationskilder. 

CRAWL CRAWL CRAWL er et iscenesat korværk for tolv sangere, der opleves fra
bassinkanten i svømmehallen. Et studie af kroppe, der synger i vand, flydende i vægtløse
sekvenser. Kroppe, der undersøger svømmehallens grundtone, mens de gransker
velfærdsstatens paradokser.  

CRAWL CRAWL CRAWL er en følsomhedsanalyse af ulighedens væsen. En koreografisk
repræsentation af tilværelsen, der belyser velfærdsstatens dysfunktionaliteter. Sangerne er
en flok, der søger efter en fælles røst, higende efter mening, tenderende til oprør. Med
korets flerstemmighed udforskes den ubalance et klassesamfund skaber.  
 

Close Encounters: Embodied Journeys

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10433/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/10433/


6. - 10. juni, udstillingen følger Den Fries åbningstider
Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Pl. 1, 2100 København

Det er med stor glæde, at Den Frie Udstillingsbygning og Dansehallerne åbner dørene til
den femte udgave af Close Encounters d. 6. – 10. juni 2023. En unik koreografisk
udstilling, der forener visuel kunst, dans og performance. Med hver udgave af Close
Encounters præsenteres en ny vinkel på det frugtbare forhold mellem samtidskunst og
koreografi.

Årets Close Encounters bærer titlen Embodied Journeys – en koreografisk udstilling,
som samler performere, billedkunstnere og dansere i en præsentation af refleksioner om
indre og ydre blikke på den sorte krop. 

Året 2020 (#blacklifematters) var præget af et opgør med social og racemæssig
uretfærdighed i mange lande, herunder Danmark. Siden da er der kommet større fokus på
vigtigheden af, at lade ikke-dominerende stemmer og fortællinger blive hørt. Julienne
Doko inviterer danskbaserede pan-afrikanske/afro-europæiske kunstnere til at producere
værker, der gennem dans, performance og installationskunst undersøger deres identitet
som nogen af de “andre” i Danmark og giver os et udvidet perspektiv på danskhed. 

Det endelige program og bidragende kunstnere bliver offentlig gjort i starten af 2023.

Close Encounters: Embodied Journeys er kurateret af koreograf og danser Julienne
Doko (FR/CAR/DK), produceret af Dansehallerne og præsenteret i tæt samarbejde med
Den Frie Udstillingsbygning.
 

Emilia Gasiorek & Karis Zidore: thecarrierbag festival

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/udstilling/10359/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/udstilling/10359/


23. - 24. juni
Fabrikken for kunst og design, Sundholmsvej 46, 2300 København

For tredje gang løber thecarrierbag festival af stablen og sætter fokus på, hvordan vi
samles omkring værker. Med en kontinuerlig kunstnerisk undersøgelse mellem koreograf
Emilia Gasiorek og koreograf/musiker Karis Zidore, tager festivalen sin
form. Undersøgelsen bevæger sig mellem tre lag – mere eller mindre synlige – der er til
stede, når et værk opleves; den kontekst og vilkår et værk er skabt under, ‘live’-
situationen hvor et værk opleves, og et værk som en ting i sig selv. 

Det endelige program samt kunstnere annonceres i foråret.
 

Om Dansehallerne
Dansehallerne er et nationalt center for dans og koreografi. Dansehallerne fokuserer
på at præsentere og co-producere danske og internationale produktioner for alle
aldre. Dansehallerne både bidrager med og distribuerer viden om dans og koreografi
som kunstform. Dansehallerne støtter et bæredygtigt og stærkt dansefelt overalt i
Danmark. Dansehallerne støtter danske og internationale produktioner og arbejder
for, at de kan optræde mere og opleves af flere - i regionen, i landet og
internationalt. Som et nationalt center, et internationalt knudepunkt og et lokalt
mødested arbejder Dansehallerne for at skabe de bedst mulige betingelser for
kunstnerisk produktion og
for publikum. Læs mere om Dansehallerne her.

Læs mere →

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/11395/
https://dansehallerne.dk/da/om/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/11395/


Dansehallerne
Center for dans og koreografi
+45 3388 8000
info@dansehallerne.dk
Kontakt

Du kan ændre dine præferencer
her eller afmelde dig presselisten her

https://www.facebook.com/dansehallerne.dk
https://www.instagram.com/dansehallerne/
https://vimeo.com/dansehallerne
https://dk.linkedin.com/company/dansehallerne
http://dansehallerne.dk/da/kontakt
https://dansehallerne.us8.list-manage.com/profile?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=56957782a9&e=[UNIQID]&c=8439efa3e9
https://dansehallerne.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=56957782a9&e=[UNIQID]&c=8439efa3e9

