
Pressemeddelelse august 2021

Efterårsprogrammet 2021

Vi går mod koldere tider, men det er også en tid, hvor vi
kan mødes om dansen, danse med hinanden og opleve
storslåede værker såvel som små, intime øjeblikke
sammen.

Efteråret byder på alt lige fra skrigende stilhed til taktile landskaber, når dans
og koreografi indtager Københavns venues hen over efteråret. Programmet
favner bredt og giver mulighed for at opleve internationalt anerkendte navne
såvel som de kunstnere, der er ved at manifestere sig selv og fremtidens dans
og koreografi. Der er noget for de nysgerrige. Noget for de små. For dem med
kritisk blik. For dem med smag for det velkendte. Noget for alle.  

I efteråret sætter Dansehallerne blandt andet spotlight på morgendagens store
kunstnere med NEW SH*T, med Close Encounters skaber vi nye rammer for
dans og koreografi på De Frie, hvor publikum får anledning til at danse efter
halvandet år, hvor sociale rum, der fordrer dans, har været lukket. Og vi giver
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dig muligheden for at opleve nogle af de store navne med blandt andet William
Forsythe og Mette Edvardsen på programmet.   

Dans og koreografi kan opleves overalt i København. Fra Rentemestervej
Bibliotek i Nordvest til Copenhagen Contemporary på Refshaleøen. Fra
Dansekapellet ved Bispebjerg til KoncertKirken ved Blågårds Plads.  

Mette Edvardsen: Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine

23. – 27. august 2021  

Kvarterhuset Amagerbro/Sundby Bibliotek, Jemtelandsvej 3, 2300 København S  

Fra kl. 14 – 20 hver dag, lånetiden er 30 min. 

Dansehallerne og Kvarterhuset Amagerbro inviterer dig til dette kunstprojekt af
koreograf Mette Edvardsen, hvor seks performere memorerer en bog efter
eget valg, og sammen skaber de en bogsamling bestående af levende bøger,
klar til at blive læst. Bøgerne befinder sig i Kvarterhuset på Amager/Sundby
Bibliotek, hvor du som besøgende kan booke en bog i 30 min., og den bringer
dig til et sted i biblioteket eller går en tur udenfor.   
Selvom du har fået læst sommerens romaner og lyttet dig igennem diverse
podcasts, har du stadig en helt unik læseoplevelse til gode – oplevelsen med
en levende bog, der tager dig med ind i dens univers og reciterer dens indhold.
Du skal blot læne dig tilbage, lukke øjnene og mærke bogens ord og indhold
sive ind i kroppen. 

Hent samlet pressekit →
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William Forsythe: City of Abstracts 

1. – 5. september 2021  

Forskellige pladser i København - TBA.

Den internationalt anerkendte koreograf William Forsythe har, om nogen,
formet det europæiske danselandskab med sine radikale undersøgelser af den
klassiske ballet og har revolutioneret ideen om, hvad dans er og kan være. 
Som en interaktiv videoinstallation ruller City of Abstracts gennem byrummet
og spejler beskuerne i et forvredet kunstnerisk univers, og provokerer dem til
at bevæge sig og dermed selv blive koreografiske objekter. City of Abstracts
sætter sig selv, os og vores perception i bevægelse i det Københavnske
byrum. Konkrete steder annonceres snart.

Emilia Gasiorek: Lowlands 

Læs mere →

Læs mere →
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2. – 4. september 2021  

SALEN, Rentemestervej Bibliotek, Rentemestervej 76, 2400 København

Lowlands læner sig ind i tomrummet efter sorg og er en sagte klagesang til
det underbeviste. Det er en rejse ind i de langsomme bevægelsers sunkne dale
og et åndedrag mellem skrøbelighed og styrke. Publikum inviteres ind i et
meditativt landskab i blåt, der luller og holder ved. Herfra fremkaldes billeder af
en krop, der falder fra hinanden og samler sig igen, en krop til havs, en krop på
et patchwork af bølger. 
Lowlands er en soloforestilling i storskala af koreograf Emilia Gasiorek, der
spænder fra de blå dybder i vores personlige landskab af følelser til vores
fælles geografiske natur. Det er første del af en række af værker, der udforsker,
hvordan emotionelle og psykiske tilstande former kroppe og verdener.

Anna Konjetzky: Move, More, Morph It 

Læs mere →
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4. september 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

I Anna Konjetzkys familieforestilling Move, More, Morph It arbejder en
danser og en lydkunstner ud fra spørgsmålene ”Hvem, hvordan og hvad kan
jeg være?” 
Publikum sidder over for hinanden, på langs af rummet. Danserens krop
producerer sit eget soundtrack til en rejse gennem forskellige identiteter,
selvbilleder og tegneserieagtige karakterer. Lydene, der opstår, kaster nyt lys
på bevægelserne og får deres betydning til at ændre sig til noget
uforudsigeligt. Billeder, sindsstemninger og superkræfter, der opstår i den
enkeltes eller i fællesskabets hukommelse, bliver sat sammen på nye, legende
måder. Både store og mere subtile lydeffekter narrer vores oplevelse af
bevægelserne og gør os nysgerrige.

Adriano Wilfert Jensen: mixed feelings 

Læs mere →
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16. – 18. september 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

mixed feelings er en danseforestilling som undersøger følelsernes politik. Som
en dans, der udfolder sig i forskellige formater og samarbejder, undersøges
relationer mellem subjekter og følelser. Den starter med formodninger om at
følelser er uigennemsigtige, medierede og at de nærmere er noget, du gør
(bevist eller ej) end noget, du har. I Adriano Wilfert Jensens mixed feelings
udforskes rodet og ambivalensen af det, der står under, igennem og udover
“os” individer.   
Forestillingen vil egentlig ikke have noget fra dig, men har problemer med at
adskille sig selv og sin vilje fra dig. Dansen blander sig ikke i dine sager, men
dens sager er allerede blandet med dig. Rolig i udtryk, stædigt åben, og uden
af bede om interaktion, skaber mixed feelings en situation, hvor man ikke
længere ved, hvor dansen stopper og blikket begynder. 

Nanna Stigsdatter & Snorre Elvin: pour it 

Læs mere →
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24. – 26. september 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

pour it er en strøm af portrætter over venskabet og vandkanten. Et værk
af Nanna Stigsdatter og Snorre Elvin, der flyder mellem økosystemer, dvæler
ved vandige kroppe og danser med foranderlige aspekter af kærlighed. pour it
er en forlængelse af værket drivtømmer fra 2019 og fortsætter kunstnernes
undersøgelse af intimitet, vandige habitater og tærskler. Arbejdet kredser om
transformationer og portaler - koreografiske handlinger, der agerer porte ind til
andre stadier af væren, muligheden for at tage form af noget andet og lade sig
forvandle. 

Linda Blomqvist: Duende 

Læs mere →
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3. – 4. oktober 2021  

Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, København N

Duende er små øjeblikke med et nærvær ud over det sædvanlige. En tilstand,
der er svær at sætte ord på; magien, der dukker op i den æstetiske oplevelse,
hvor alt er løftet op til et sted, hvor du bare kan være i øjeblikket. Duende er en
kollektiv skabelse af en enestående og personlig historie, der udforsker
uoverensstemmelsen mellem det personlige og det politiske. Duende siger ja
til dansens og musikkens evne til at formidle følelser og fortælling.  
Koreograf og danser Linda Blomqvist står bag værket og stræber med sit
arbejde efter at udvide begrebet koreografi med fokus på alternative
produktionsmetoder, proces og praksis.

Emilie Gregersen: Caresses 

Læs mere →
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7. – 9. oktober 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

Caresses er en duet og et koreografisk værk der dykker ned i et sanseligt
forhold mellem to kroppe, der navigerer gennem berøring, mens de udfolder
dens påvirkninger både på et sanseligt og følelsesmæssigt plan. Kærtegn
forstærkes og strækkes på skalaer af intimitet og afstand, tiltrækning og
frastødning, afslappet gestus og forstærket kropslig oplevelse.  
Caresses er skabt af koreograf og danser, Emilie Gregersen. Værket er en del
af hendes forestillingsserie, som stiller skarpt på perceptioner af berøring ud
fra et fænomenologisk og koreografisk perspektiv. I februar 2020 debuterede
hun med Touch som det første værk I serien, en solo der undersøger
opfattelser af berøring i en gensidig refleksion mellem den fysiske og den
digitale verden, det organiske og det teknologiske.

Sophia Mage: Vibrant Matter 

Læs mere →

Subscribe Past Issues Translate

https://mcusercontent.com/22c24867959cca5ba5d59779a/files/e715eea9-ad40-599e-06dc-0647c4453bdc/Caresses.zip
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/434/
http://eepurl.com/bd3IJr
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=464d275ebf
javascript:;


11. – 12. oktober 2021  

Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, København N

I en seance mellem elektronisk live-lyd, kroppe og flere visuelle lag, bliver
publikum gennem denne lyd- og lysinstallation vidne til et vibrerende
drømmelandskab. I Vibrant Matter bevæger 4 dansende kroppe sig på en
utopisk scene til lysets og lydens mange forskellige lag og rytmer og danner en
skulpturel mutation mellem krop, materiale og narrativ. I vibrerende og
kolliderende bevægelser bliver kroppe til masse. Forbundet. I KoncertKirken i
en eksperimenterende koncert, danseforestilling, lyd- og lysinstallation. 
Koreograf Sophia Mages arbejde ligger i mødet mellem kunstens materiale og
dansens uendelig muligheder gennem bevægelse og krop. Koreografierne
udfordrer og udforsker kroppens muligheder og hvordan disse kan manifestere
og transformeres sig og bryde med scenekunstens rammer. 

Klara Utke Acs: echoes 

Læs mere →
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14. – 16. oktober 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

echoes er et affektivt terræn: Et glitch mellem det ubegribelige og det
håndgribelige. Performancen er en koreografisk total-installation, et taktilt
landskab, der omslutter performerne såvel som publikum. 
Klara Utke Acs arbejder som kunstner med en udvidet forståelse af koreografi
og samtidig dans. echoes udvider perspektiv på følelsesmæssige tilstande og
kroppes afgrænsninger. Gennem responsive koreografier, farvemættede
drapperier og et emmende lyd- og lysunivers skildrer værket affektive tilstande
strukket ud i tid. echoes spiller på subtile, sociale koreografier og er en
invitation til at opleve gennem sansernes mangfoldighed. 
 

Close Encounters: The Right to Dance 

Læs mere →
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11. – 14. november 2021  

Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Pl. 1, 2100 København

Close Encounters er et koreografisk udstillingsformat, der præsenteres af
Dansehallerne i samarbejde med Den Frie Udstillingsbygning. Denne fjerde
udgave manifesterer sig i et udstillings- og performanceprogram med titlen
The Right to Dance, kurateret af Cédric Fauq. 
Udstillingen tager sit udgangspunkt i den homoseksuelle afroamerikanske
danser Doug Crutchfields liv og arbejde. Crutchfield flyttede til København i
60’erne, hvor han til at begynde med arbejdede som lærer for George Mills
Moderne Ballet Skole. I 1965 startede han sin egen danseskole, hvor han
udviklede danseforløb målrettet ældre og handicappede børn. 
Close Encounters – The Right to Dance bygger videre på principperne bag
Doug Crutchfields danseskole såvel som hans relokering fra USA til Danmark
(migration som dans). Herigennem sætter udstillingen spørgsmålstegn ved
bestemte kroppe og menneskers mulighed for at danse, ifølge samfundets
forventninger og idealer, såvel som til selve dansens normer. Udstillingsrummet
er tænkt som en hybrid mellem en danseskole, en musikbutik, en scene og en
klub, der giver publikum anledning til at danse efter halvandet år, hvor sociale
rum, der fordrer dans, har været lukket.  

Kunstnere og program annonceres i efteråret 2021.

Ray Roa: NEW SH*T 

Læs mere →
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18. november 2021  

Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

NEW SH*T er et initiativ fra Dansehallerne, der ønsker at give publikum en unik
oplevelse af fremtidens dans og samtidig styrke dansens økosystem. Vær
med, når Dansehallerne eksklusivt hvert halve år tager pulsen på, hvad der rør
sig i det koreografiske landskab, når vi åbner scenen og lader en ny yngre
kurators stemme blive hørt. Denne rundes udvalgte gæstekurator, Ray Roa,
sammensætter et skarpskåret, fremadskuende program af den eller de
kunstnere, som for dem er uundgåelige, NEW SH*T, morgendagens kunstnere.
 Glæd dig til, vi afslører mere om efterårets NEW SH*T program med de
kunstnere, som Ray Roa kuraterer.

Hilde I. Sandvold: GRÅTT 

Læs mere →
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24. – 25. november 2021  

Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

Hilde I. Sandvold har skabt et koreografisk værk om oplevelsen af stress, og
hvordan den påvirker os mentalt og fysisk. Den manglende kontakt med
kroppen. Følelsen af at miste sig selv og blive en passiv tilskuer til
omverdenen. Fornemmelsen af at alt er gråt i gråt, og man er fanget i
stresstilstandens apatiske, følelsesløse krop.  
GRÅTT inviterer publikum ind i et rum, hvor den dansende krop og musikken
flettes sammen med en intens selv-iagttagelse af kødet – på en krop, der
gradvis skal finde vejen tilbage til der, hvor der er sammenhængskraft.

Convoi Exceptionnel: For Ever Four Seasons 

Læs mere →

Subscribe Past Issues Translate

https://mcusercontent.com/22c24867959cca5ba5d59779a/files/00a7288e-d29d-c8f0-828f-33a516b0c1af/GRA_TT.zip
https://dansehallerne.dk/da/publikumsprogram/forestilling/353/
http://eepurl.com/bd3IJr
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=22c24867959cca5ba5d59779a&id=464d275ebf
javascript:;


29. – 30. november 2021  

Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

For Ever Four Seasons er et musikalsk, koreografisk og eksistentialistisk
værk, der insisterer på langsomhed. Det er en modstandshandling mod den
hurtigt accelererende verden. Jon R. Skulberg og Convoi Exceptionnel
skaber kontrasten og ønsker at give publikum en sanselig oplevelse, som både
behager og forstyrrer, mens værket stiller det grundlæggende spørgsmål: Hvad
er menneskehedens rolle i den antropocæne æra? 
De to danseres tilstande forankres i nykomponerede værker af celloduoen
Soma & Lil og komponist og lydkunstner Kristian Hverring. Jon R. Skulbergs
iscenesættelse, scenografi og lys inviterer publikum til en serie af billeder
under indflydelse af langsom, men vedvarende forandring.

Julia Giertz & Marie Topp: Oceanic 

Læs mere →
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3. – 4. december 2021  

Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København

En refleksion over det at lytte og lydens hierarkier. Et landskab af syngende
kroppe, vedholdende lyd og bløde konstruktioner. En strøm, der bevæger sig
gennem mennesker, materialer og miljøer. Ord, der formes af kraft. Det er
Oceanic af koreograf Marie Topp og komponist Julia Giertz. Værket sætter
fokus på, at lytte ikke blot er en auditiv proces; det skærper og former vores
opmærksomhed, det er en subjektiv oversættelse af information. At lytte er at
være i kontinuerlige relationer. 
Oceanic er del af en række værker, der omhandler, hvordan politiske og
kulturelle strukturer er indlejret i sansningen.

Zrinka Užbinec: Exploded Goo 

Læs mere →
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8. december 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

Exploded Goo er en forestilling, der forsøger at komponere en monstrøs dans.
Værket er inspireret af fotomontager og skabt af en slags eksploderede dele –
af dans, bevægelser, billeder og betydninger. 
Værket ønsker at udfordre en normativ og lineær opfattelse af en dansers krop
på scenen. I Exploded Goo udforsker Zrinka Užbinec en montagelignende
opfattelse af den dansende krop, som omfavner afbrydelser og fejl.
Forestillinger tilbyder koreografi som en allerede eksploderet konsistens i tid
og rum. I løbet af forestillingen forbinder den dansende krop de “eksploderede
dele” til en ny koreografisk konsistens. 
Siden 2006 har Zrinka Užbinec været en del af præstationskollektiv BADco.,
hvis forestilling Impossible Dances også kan opleves hos Dansehallerne i
dagene efter Exploded Goo.

BADco.: Impossible Dances 

Læs mere →
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9. – 10. december 2021  

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K

Impossible Dances af BADco. er et performativt kunstværk, der udforsker
nye måder at praktisere det umulige på. Det umulige opstår fra processen med
at oversætte koreografi til koreografi, optagelse til bevægelse, poesi til
performance. For BADco. er det umulige nødvendigt, da intet er mere
presserende end mødet med et utal af umuligheder, når vi i høj hastighed farer
mod Jorden. 
BADco. er et samarbejdende performancekollektiv med base i Zagreb,
Kroatien. Kollektivets kunstneriske kerne inkluderer Ivana Ivković, Ana
Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš og Zrinka
Užbinec. Sidstnævnte er også aktuel med Exploded Goo i Dansehallernes
efterårsprogram.

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.
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