
Pressemeddelelse januar 2022

Forårsprogrammet 2022: 
Dansen vinder indtog i de store teatre

I foråret 2022 indgår Dansehallerne i to stærke samarbejder, som for alvor
slår dansens betydning og relevans fast på den danske kunst- og
kulturscene. Både Betty Nansen Teatret og Østerbro Teater præsenterer i
samarbejde med Dansehallerne dans og koreografi i særklasse med store
verdensnavne såvel som spirrende stjernefrø på programmet. Dansens
berettigelse på de store scener er et tydeligt tegn på, at dans ikke kun er
for de få – tværtimod.

Vi ser en tydelig tendens. Interessen er stigende for dans og koreografi i Danmark. Dans på
museer og kunstgallerier. På festivaler og på gader og pladser. Koreografi i teatre,

børnehaver og skoler. I byen og på landet. Jeg ser en øget interesse overalt. Dørene
åbnes. Jeg tror,   det skyldes, at dans er blevet undervurderet som kunstform.

- Danjel Andersson, Direktør & Kunstnerisk leder for Dansehallerne

Dans er for alle, og dans er kommet for at blive. Her er, hvad man kan
glæde sig til at opleve i foråret 2022!

Dansehallerne x Betty: POPDEATHPOWER
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Forårsæsonen skydes i gang fra 5. marts med Dansehallerne x Betty: 3 ugers cutting-
edge forestillinger, talks og mere på Edison-scenen på Frederiksberg. Med
forestillingsprogrammet bringer vi dig vidt omkring i et nordisk topfelt inden for dans og
koreografi - fra morgendagens navne til de helt hotte netop nu. Samarbejdet mellem
Dansehallerne og Betty roterer om vores fælles passion for dans og koreografi, og der er
derfor lagt op til danseoplevelser i særklasse. 

Vi supplerer forestillingsprogrammet med formater for de allermest dedikerede og topper
op med DJ’s og hangouts for alle - sociale rum, hvor vi holder afstand og skruer ned for
festen, men desto mere op for glæden over at være sammen: Sammen om stor kunst,
som når os, inderligt, intimt, ægte. Det er POPDEATHPOWER. Det er Dansehallerne x
Betty. 

Forestillinger: New Sh*t - He's Dead - Hegemony - DEAD by Beauty and the Beast -
Metasexy - Thunderstruck. Forstillingerne bliver senere uddybet kronologisk i denne
pressemeddelelse. 
 

Dansehallerne og Østerbro Teater præsenterer: 
Mette Ingvartsen kavalkade

Dansehallerne x Betty →
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Mette Ingvartsens navn står bøjet i neon på den internationale scene for dans og
koreografi. Næste forår vender den danske stjernekoreograf hjem og viser to af sine
nyeste værker: to come (extended) og Moving in Concert. Det er dans i stort format og
international særklasse præsenteret på Republiqué i samarbejde med Østerbro Teater. 

to come (extended), fra 2017, spiller den 5. og 6. april, 2022. Den 7. og 8. april, 2022, er
værket Moving in Concert fra 2019 på plakaten. 9 dansere undersøger hvordan
teknologien modellerer vores hjerner og spøger i vores kroppe længe efter, at strømmen er
slukket. En helt unik mulighed for at lade dig dobbelt-imponere af begavede og modige
Mette Ingvartsen præsenteret i samarbejde med Østerbro Teater. 

Liva Xamanek Lopez: New Sh*t

5. marts 2022, klokken 20.00-22.00 
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg 

Mette Ingvartsen kavalkade →
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Vær med, når Dansehallerne hvert halve år tager pulsen på, hvad der rører sig i det
koreografiske landskab. Til hver udgave af New Sh*t beder vi en ny og yngre kurator om
at sammensætte et skarpskåret, fremadskuende program bestående af de kunstnere,
som for kuratoren er uundgåelige; morgendagens koreografer! 

Gæstekurator til New Sh*t vol. 4 er dansk-Honduranske Liva Xamanek Lopez: En kurator
og koreograf, der oftest arbejder med tværæstetiske udtryk og flertydighed i sine
projekter. Liva har blandt andet iscenesat performances til museumsinstitutioner og
kunsthaller og som en del af Neugeboren Opera Group udviklet nye scenekunstneriske
tiltag, der blander opera og dans.  
Forestillingen præsenteres som en del af programmet POPDEATHPOWER af
Dansehallerne x Betty.

Olivia Rivière og Lisen Pousette: DUNKEL

7. & 8. marts 2022  
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København 

I DUNKEL træder fem dansere ind i et tvetydigt og antydende rum, hvor alternative
stemmepraksisser kropsliggøres. Growling, en mørk og aggressiv stemmeteknik, der
bruges i hårdere metalmusik, bliver her skilt ad og flettet sammen med skærende toner og
udstrakte lydflader. DUNKEL er en forestilling, der rækker ud mod det umådelige og
omfavner det faldende.  

Som en fortsættelse af Olivia Rivière og Lisen Pousettes koreografiske samarbejde
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tager DUNKEL også afsæt i den lydlige krop, ligesom det forhenværende værk, Ever
losing (2019). DUNKEL er luften af en ind- og udånding, en sky, et vindpust, et flygtigt
øjeblik. DUNKEL er ønsket om at blive i mørket og lade øjnene vænne sig til det; at se, at
der både er skumring og daggry, fortættet nat og grå dis. DUNKEL er både dommedags-
doom og let som et duntæppe. For er det ikke sådan med lys, at jo lysere det bliver, desto
mørkere bliver mørket.  

Malik Nashad Sharpe: He’s Dead

9. & 10. marts 2022, klokken 20.00-20.50 
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg 

He’s Dead er en dyster koreografisk fantasi, der tager fat i spørgsmålet: “Var Tupac
deprimeret?” Spørgsmålet kan ikke besvares, og derfor benytter det konceptuelle
gruppeværk sig af dans, tekst, live-action og lyd i et møde mellem mørke systemer,
atmosfærer og dramaturgier for at kunne begræde de ting, vi ikke kan afdække. He’s
Dead bevæger sig ud over håbets sociale rammesætning og arbejder med
meningsproduktionens undertoner ved at anvende koreografien som et værktøj og en
formel kraft bag udforskningen af, i dette tilfælde, det u/mulige.  

He’s Dead er skabt af den nye britiske stjerne Malik Nashad Sharpe aka
Marikiscrycrycry. Forestillingen præsenteres som en del af programmet
POPDEATHPOWER af Dansehallerne x Betty. 
 

Ofelia Jarl Ortega: Hegemony
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16. & 17. marts 2022, klokken 20.00-21.30 
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg 

Hegemony er en glidebane. En flygtig og voldsom oplevelse. Som kan ændres på et
øjeblik. Vi ser dem male sig selv op i et hjørne, gøre det mod hinanden, lokke hinanden
ind i hulrum. Der skabes en konstrueret solidaritet gennem leg bestående af gymnastiske
interventioner; en ny genskabelse og -sammensætning finder sted. Som en maskine, du
kan træde ind i, som aldrig stopper. 

Hegemony er et danseværk af koreograf Ofelia Jarl Ortega udviklet i samarbejde med
danserne Darío Barreto Damas, Andrius Mulokas og Paolo de Venecia Gile. 

Dansehallerne x Betty præsenterer den kraftfulde koreograf Ofelia Jarl Ortega og værket
Hegemony som en del af programmet POPDEATHPOWER.

Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir: DEAD by Beauty
and the Beast

Læs mere →

Subscribe Past Issues Translate

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/3757/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/3757/
http://eepurl.com/bd3IJr
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=464d275ebf
javascript:;


22. - 26. marts 2022, klokken 20.00-21.00 
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg

Der findes en historie, som fortæller om Beauty and the Beasts fascination af deres egen
skygge. De blev ved med at se på den, kradse i den, stikke til den, gramse på den,
brænde den, slikke den, indtil deres skygge vågnede, blev levende og åd dem. Beauty
and the Beast er nu DEAD – døde. 

I mere end to årtier er duoen Beauty and the Beast aka Amanda Apetrea og Halla
Ólafsdóttir forblevet en mytisk kraft inden for dans. Sammen har de skabt lyriske udtryk
med deres ru stemmer og poetiske fysikalitet, mens de mediterede over kærlighed,
hjertesorg, venskaber og samhørighed, krig, død og sex. 

Deres forestilling, DEAD, er en pornografisk og dystopisk danseforestilling, som gennem
indre og ydre virkeligheder sammensmelter dans, poesi og musik med skønheden i
mørket. Forestillingen udforsker seksualitet, krop og køn og flirter med kraften bag
liderlighed og begær. En kraft, som de tror, kan flytte bjerge. 

DEAD spilles med publikums samtykke, hvilket betyder, at de, som deltager, accepterer
hvad end, der sker under forestillingen. Det betyder også, at enhver kan forlade
forestillingen når som helst. 

DEAD præsenteres som en del af programmet POPDEATHPOWER af Dansehallerne x
Betty.

Ines Belli: Metasexy
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29. - 31. marts, klokken 20.00-21.00 
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg

Metasexy forhandler forventninger og normer, begær og fantasier forbundet med den
kvindelige figur i vestlig populærkultur samt mulighederne for andre måder at performe og
forstå femininitet og seksualiseret æstetik på. I forhandlingen mellem krop og køn,
objektivisering og subjektivitet, performernes oplevelse og publikums blik, findes et
mulighedernes rum for andre former for bevidsthed, der giver plads til ambivalensen og
flertydigheden i vores møde med idéerne om femininitet og seksualiseret æstetik.  

Inés Belli er en danser og koreograf bosiddende i Oslo, Norge. Belli har en bachelorgrad i
dans fra Oslo Kunstakademi og en kandidat i Samtidskunst og Teori fra Goldsmiths
Universitet i London. 
I sit arbejde stræber Belli efter nye måder at se og forstå sammenhænge på ved at bruge
værktøjer til både at afklare og forvirre kontekster og relationer, publikums blik og
performerens praksis.

Stina Nyberg: Thunderstruck
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1. & 2. april 2022, klokken 20.00-21.05  
Edison-scenen, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg

I fuld beskyttelsesdragt træder Stina Nyberg på scenen, sender et lyn fra sin langefinger
og skaber et feministisk elektricitetsshow. Thunderstruck går i geniet og galningen Nikola
Teslas fodspor. Sidst i det 19. århundrede bragte den serbisk-amerikanske opfinder os
flere af århundredets vigtigste fornyelser inden for elektricitet og kommunikation. Han
opfandt også Teslaspolen, et elektrisk resonanstransformerende kredsløb, som er i stand
til at producere ekstremt høj spænding – en mekanisme, der producerer lyn, og som nu
anvendes som underholdning.   
  
Thunderstruck taget sit afsæt i et fænomen fra det 19. århundrede, hvor man turnerede
med ”elektriske forestillinger”. Dengang, da det stadig var en videnskabelig nyhed, blev
elektricitet anvendt som et magisk indslag i offentlige optrædener. I dag fremstår
forestillingen med Teslaspolen som en moderne arvtager til de magiske forestillinger, hvor
man anvendte de spektakulære lyd- og lyseffekter, spolen frembringer, men ofte i
hypermaskuline, teknikonanerende og rock’n’roll-fetichistiske forestillinger.   
  
I Thunderstruck vender Stina Nyberg tilbage til en tid, hvor kunstneren og
videnskabspersonen troede på, at man kunne omdanne naturens kræfter til den slags
kræfter, der driver samfundet fremad; at man kunne tæmme naturens energi og anvende
den til at fremstille nærmest magiske apparater.   
  
Ved at skabe et alternativ til de eksisterende macho-spektakulære Teslaspole-
forestillinger, sammenstiller Thunderstruck effektive tekniske nyskabelser med langsigtet
forskning om videnskab og magi.  

Mette Ingvartsen: to come (extended)
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5. - 6. april 2022, klokken 20.00-21.00 
Republique, Østerfælled Torv 37, 2100 København

Vi er konstant omgivet af billeder af seksuelle kroppe. Alle slags medier udstiller det intime
og det erogene. Kød, væsker, hud, bryster og bagdele hører ikke længere til i dunkle
joints, men til vores daglige livsindtryk. to come (extended) udforsker overløbet mellem
det private og det offentlige rum, hvad angår seksuel repræsentation, og det faktum, at
det er blevet umuligt at slukke for stimuleringen af vores kropslige begær. Lyst er blevet et
must. Et værk for 15 dansere, som undersøger det offentlige rums seksualisering, og
hvordan det påvirker os alle, når vi bombarderes af intime kropsdele og -væsker. 

Mette Ingvartsens navn står bøjet i neon på den internationale scene for dans og
koreografi. Hun er en dansk koreograf og danser, og hendes arbejde er kendetegnet ved
en udvidet koreografisk praksis, der kombinerer dans og bevægelse med andre områder
såsom billedkunst, teknologi, sprog og teori.

Mette Ingvartsen: Moving in Concert
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7. & 8. april 2022, klokken 20.00-21.00 
Republique, Østerfælled Torv 37, 2100 København 

Hvordan kan vi forstå teknologi som noget, der spøger i vores krop og modellerer vores
hjerne, selvom vi har slukket alle tekniske enheder? Moving in Concert udforsker,
hvordan kroppe påvirkes af at leve i en digitaliseret verden, og forestiller sig et univers,
hvor mennesker, teknologier og naturlige materialer sameksisterer. Resultatet er et
fascinerende landskab produceret af abstrakt bevægelse, skulpturer af lys og intense
fornemmelser af farve. 

Mette Ingvartsens navn står bøjet i neon på den internationale scene for dans og
koreografi. Hun er en dansk koreograf og danser, og hendes arbejde er kendetegnet ved
en udvidet koreografisk praksis, der kombinerer dans og bevægelse med andre områder
såsom billedkunst, teknologi, sprog og teori.

Marie Topp: The Labyrinth
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21. - 24. april 2022, klokken 20.00-21.00 
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København 

Marie Topps nyeste forestilling, The Labyrinth, kredser, som navnet også ansporer, om
labyrinten som en refleksion over livet, og den vej, vi skal gå. 

Mødet sker i et system med tydeligt markerede indgange og udgange. Vi har alle retninger
at følge. De faktiske afstande er umulige at forstå, vi kan betragte scenariet på afstand,
men kan kun navigere i nærheden. 

Vi bevæger os gennem et landskab. Vi går i en stadigt accelererende natur. Vi ser syner.
Langsomt slider omgivelserne på vores forestillingsevne. Vi må turde bevæge os, fare vild
og følge blindgyder for at kunne gennemskue den logik som er tilstede. 

The Labyrinth er et nyt koreografisk værk af koreograf Marie Topp i tæt samarbejde med
lysdesigner Mårten K Axelsson og komponist Julia Giertz.

Olivia Rivière, Anna Moderato & Karis Zidore: Shriller 
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29. & 30. april 2022 
Venue TBA

“Shriller stiller dig ansigt til ansigt med virkelighedens ting, der kastes slam-bang i
vanvittige vibrationer – et ørepiercende og øjespringende melodrama!” 
Så kort kan det siges. Kortene holdes tæt ind på kroppen i forhold til venue, men der er
ingen tvivl om, at vi med forestillingen Shriller har noget godt i vente. 

Shriller er et tværæstetisk samarbejde mellem billedkunstner Anna Moderato, koreograf
Olivia Rivière og koreograf/lydkunstner Karis Zidore.

Kalliopi Siganou & Karin Bergman: Somatography 
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7. - 9. & 12. juni 2022 
Søndre Boulevard, København V

Somatography er en performance, som finder sted mellem det virkelige og det
forestillede, og som tænker over og kropsliggør forslag til et (fremtidigt) offentlige rum.
Med sin titel fra det græske ord ‘soma’, der betyder krop, og ‘graphie’, der betyder at
skrive/tegne, inviteres publikum til en fælles oplevelse af at skrive og genskrive det
offentlige rum på Sønder Boulevard ved hjælp af dans og koreografi. Publikum får et kort
– et værktøj, der viser en bestemt version af verden – hvorved deltageren inviteres til at
navigere gennem en formet virkelighed af det offentlige rum.  

Somatography er skabt af Karin Bergman og Kalliopi Siganou. Karin er svensk
koreograf, danser og underviser, og hendes arbejde udfolder sig som regel i lyset af
forskellige samarbejder og har primært fundet sted i det offentlige rum, på museer og
andre utraditionelle teaterrum med en decentraliseret kvalitet. Kalliopi Siganou er en
græsk-dansk koreograf og danser, arbejder nationalt og internationalt og skaber i
øjeblikket projekter med og for børn.

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

Læs mere →

Subscribe Past Issues Translate

https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/4838/
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/4838/
http://eepurl.com/bd3IJr
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=464d275ebf
javascript:;


mødested arbejder Dansehallerne for at skabe de bedst mulige betingelser for
kunstnerisk produktion og
for publikum. Læs mere om Dansehallerne her.

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

Du kan ændre dine præferencer her eller afmelde dig presselisten her
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