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Pressemeddelelse august 2022

Efterårsprogrammet 2022 er klar:
Dans giver genklang for store og små i hele
København

Fra august og året ud indtager Dansehallerne de
københavnske venues og giver publikum muligheden for at
opleve det bedste fra dansens verden. En verden, som på
det seneste har opnået en bredere appel, og hvis udtryk og
sprog har skabt resonans i kulturlivet. Dans er for alle og
kan række ud til alle. Og netop det bærer Dansehallernes
efterårsprogram også præg af.
Gennem Dansehallernes strategiske samarbejder med kulturinstitutioner
som Husets Teater, TOASTER og Copenhagen Contemporary, forankres
broen nu mellem nye publikummer og dansen. Derfor byder efterårets
program også på oplevelser for både småbørnsfamilier, de unge og for
dem, som endnu har sin første danseoplevelse til gode.
En ny festival for børnefamilier, hoppende dansere på trampoliner,

klistrende
sanselige udtryk og horrordans. Efteråret har detTranslate
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hele, når spirrende stjernefrø såvel som velbevandrede kunstnere byder
op til dans i byrummet, i kulturhuse, i kunsthaller og på YouTube. Her er
Dansehallernes efterårsprogram 2022!

Hent samlet pressekit →

Roza Moshtaghi: Bouncing Narratives

22. & 23. august 2022, klokken 17.00 og 19.00
Blågårds Plads 4, 2200 København N
Efterårssæsonen skydes i gang den 22. august med en særlig udendørs oplevelse, når
Roza Moshtaghi får lov at sætte sit præg på det almindelige, københavnske byrum.
Bouncing Narratives er et legende virvar af billeder, lyde og bevægelser, som balancerer
på en fin linje mellem ren glæde og traumefortællinger. Udgangspunktet er traumer som
ikke kan udtrykkes i ord, men som kastes tilbage i vores liv igen og igen. Gennem et
minimalistisk og gentagende formsprog, hoppende og glidende, bliver det nuancer af
rytmer og tempi, som driver installationen mod en tranceagtig intensitet.
Bouncing Narratives er en performance-installation bestående af en container med en
trampolin som tag. Publikum inviteres til at se forestillingen nedefra – fra indersiden af
containeren – eller udefra – i det urbane landskab.

Læs mere →

Olivia Rivière, Karis Zidore & Anna Moderato: Shriller
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26. - 28. august 2022, klokken 20.00
Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K
I Shriller bevæger to karakterer sig gennem dagen på en besynderlig måde, drevet af en
indre stemme. Imens de spilder aftenen væk, skubber deres indre sig langsomt udad,
gennem sprækkerne, og tingene begynder at falde fra hinanden. Hektiske vibrationer og
skingre situationer bringer os nærmere og nærmere en slags rystende sårbarhed.
Soundtrack’et, den insisterende tremolo sang, deres nynnen, lyden af ting, der bliver
smidt rundt, og de abrupte bevægelser leder os alt sammen hen mod melodrama. Men på
en eller anden måde lander det hele et dybfølt sted. Den viscerale sang vibrerer i vores
trommehinder og luller os hen mod den uundgåelige slutning – en glædelig ødelæggelse.
Shriller er et samarbejde mellem koreograf Olivia Rivière, koreograf/musiker Karis Zidore
og billedkunstner Anna Moderato – det er et spil mellem kroppe, stemmer og ting, hvor
hvert element træder ind i det andet.

Læs mere →

Tamara Alegre, Lydia Ö Diakité, Nunu Flashdem,
Marie Ursin & Élie Autin: FIEBRE
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1. & 2. oktober 2022, klokken 20.00
Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K
FIEBRE er et koreografisk værk, der tager udgangspunkt i et fiktivt landskab, som
udforsker et sensuelt klistret materiale. Værket udspringer fra ønsket om at skabe et
intimt, begyndende rum, hvor tre performere gradvist udforsker mulighederne for et
tyktflydende, væskefyldt og sentimentalt apparatus, hvor de bevæger sig gennem
forskellige stadier af fysiske tilstande, erotisk samvær, seksualitet, oprigtighed og råhed.
Koregraferne bag værket er Tamara Alegre, Lydia Ö Diakité, Nunu Flashdem, Marie
Ursin og Élie Autin. Deres arbejde kredser om sanselige legemliggørelser, fiktioner om
seksualitet og fysiske tilstande som koreografiske redskaber til forandring og omformning.
FIEBRE er ingen undtagelse.
FIEBRE har til hensigt at forestille sig andre måder at være sammen på for begyndende
stadier og transformation. Erotikken bliver en kilde til selvstændighed og styrke, hvor lyst,
væmmelse og fremmedgørelse frit kan sameksistere og stimulere hinanden.
FIEBRE bygger på samarbejde og omsorg og værket afhænger af gruppens dynamik. At
se på de indbyggede hierarkier, og deres respektive kendetegn i et sådant værk, og i de
forskellige dele af arbejdet, med nye øjne, kan skabe nye strukturelle måder at hylde det
enkelte individ på.
FIEBRE er kurateret af Mette Woller og præsenteres i samarbejde med Copenhagen
Contemporary & Dansehallerne. FIEBRE er en del af udstillingen Dangerous When Wet.

Læs mere →

KORAL: En dansefestival for børn – og deres
forældre!
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15. - 17. oktober 2022
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby
Den nye KORAL festival er dukket op under (vand)overfladen med 3 dages
interaktive børneforestillinger og aktiviteter for hele familien.
KORAL er primært henvendt til småbørnsfamilien med børn i alderen 1 – 9 år. Hele
familien får en fælles mulighed for at gå på opdagelse i dansens og koreografiens mange
kvaliteter og nuancer. Til KORAL er alle forestillingerne interaktive, hvilket giver en
inddragende og særlig oplevelse. Desuden kan børn møde en danseformidler, få en
kropslig og sanselig oplevelse, tumle i dansesalen, spise sin madpakke eller blot slappe af
i Dansehallernes festivalområde, som giver plads og rum til hele småbørnsfamilien. Det er
en festival på børnenes præmisser, hvorfor aktiviterne foregår i dagtimerne og er tilpasset
familiens rytme og behov.
Dansehallerne har som ambition, at KORAL skal være en tilbagevende festival hvert år for
at gøre Dansehallernes børne- og ungeindsats, KORA, tilgængelig for familien. Det
endelige program bliver offentliggjort i september.

Læs mere →

Noora Hannula: THE YOUTUBER
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5. - 13. november 2022, forskellige spilletider
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København
I forestillingen THE YOUTUBER smelter dans og YouTube horror sammen. En gruppe
virkelig AWESOME dansere mødes på scenen. De ser mistænkelige og bange ud – for
hvad skete der i ugerne op til premieren? De vloggede om at lave DETTE nye danseshow,
midt i en finsk skov, da deres eksperimenter med YouTube tog en mørk drejning: En af
danserne forsvandt, og spillet med virkeligheden blev til et ÆGTE gysermysterium! Nu
fortsætter absurditeterne på scenen, når de sammen med publikum sporer deres skridt
tilbage for at opklare mysteriet og finde ud af, hvad der VIRKELIG skete…
Med Dansehallerne som co-producer har den finske koreograf og danser Noora Hannula
skabt en absurd og gribende online og live danseforestilling, THE YOUTUBER, der leger
med den oplevede virkelighed på de sociale medier og udforsker, hvad det kræver at
udleve drømmen som Youtuber - udført med den ekstreme kropslighed og humor, der
kendetegner Hannulas værker.

Læs mere →

Institute of Interconnected Realities: A PLAY
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21. - 26. november 2022, klokken 20.00
Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København
Vi befinder os i en svævende tilstand en halv meter over jordens overflade, uvidende om,
hvor vi faktisk befinder os, og hvad der hensatte os i denne tilstand. Var det abstraktionen
af vores identitet? Udviskningen af vores fælles fortællinger? Den nødvendige omskrivning
af historien? Den svævende tilstand har ledt til en følelse af hjemløshed – af at være på
ydersiden af selv sin egen krop.
A PLAY er et koreografisk værk, der beskæftiger sig med vores tilknytning til sted og til
hjem. Værket tager specifikt udgangspunkt i Husets Teater og åbner dermed op for en
spekulation omkring, hvorvidt det er muligt at knytte et reelt bånd til en Black Box samt,
hvad der skal til for, at et sted som f.eks. dette, eller ethvert andet sted, vil kunne
betragtes som en form for hjemsted. Værket er co-produceret af og præsenteres i
samarbejde med TOASTER på Husets Teater.
A PLAY er skabt af Institute of Interconnected Realities (IIR), som er optagede af
koreografisk praksis og tænkning som et middel til at skabe stærke og sanselige
oplevelser på scenen. IIR blev grundlagt i 2019 af koreograferne Ida-Elisabeth Larsen (DK)
og Marie-Louise Stentebjerg (DK) samt tekstforfatter og skuespiller Jonathan Bonnici
(UK).

Læs mere →

Andreas Haglund: New Sh*t Vol. 5
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2. december 2022, klokken 20.00
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København
Det velbesøgte New Sh*t-format vender stærkt tilbage 2. december og giver en
smagsprøve på morgendagens kunstnere. Vi åbner for femte gang scenen og lader en ny,
yngre gæstekurator sammensætte et fremadskuende program med den eller de
kunstnere, som for kuratoren er uundgåelige - the New Sh*t!
Gæstekurator til New Sh*t Vol. 5 er Andreas Haglund. Andreas Haglund (Han/Hen)
arbejder som danser, performer og koreograf i og omkring København og Stockholm.
Bæredygtighed løber som en rød tråd igennem Haglunds kunstneriske praksis. Haglunds
kunstneriske arbejde har fokus på kloden og dens væsener og undersøger klimakrisens
underliggende kulturelle strømninger, i al deres kompleksitet. Med afsæt i queer- og klimabevægelsen skaber Haglund dans, koreografier og tekster, og kuraterer nu også, for at
lede æstetik, diskurs og praktik hen imod omsorg, glæde og gensidig afhængighed.
Aftenens program offentliggøres i efteråret.

Læs mere →

SITKA LOUISA: PERCEVAL
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7. - 9. december, klokken 19.30
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 København
Velkommen til PERCEVAL: Et organisk univers af farve, lyd og dans. Fire kroppe smelter
sammen med ekspressive kostumer, videoscenografi og nykomponeret musik, når
elementerne i en fælles bevægelse udforsker Hilma af Klints billedserie ”Parsifal” og
filosofien bag. Med forestillingen er vi vidner til mysteriet om tonerne og bevægelserne. Vi
træder ind i en søgen efter alt det, der befinder sig mellem lys og mørke.
Animerede, geometriske billeder projiceres på danserne, scenegulvet og baner af stof, der
hænger rundt om i rummet. Forestillingen byder på en fysisk og dynamisk udfoldelse i
arbejdet med lag, farver og sindsstemninger i form af dans, musik, video, kostumer og lys.
Det er som at se igennem et prisme, hvor elementerne spaltes i mangfoldige
komponenter, og en kompleks mikstur af sanseindtryk opstår.
Når koreograf Louise Mochia, med kunstnernavnet SITKA LOUISA, er fascineret af
Hilma af Klints billedserie ”Parsifal”, er det fordi mennesker i vores del af verden i dag har
stort fokus på identitet og selvrealisering - som en parallel til det moderne menneskes
frigørelse omkring år 1900, hvor billederne blev malet. Med serien undersøger af Klint
temaet ‘modsætninger’ som udtryk for en symbolistisk tankegang om det moderne
menneske, dets bevidsthed og udvikling: En søgen efter en plads i verden. Og det er et
tema, der i høj grad er aktuelt for os i dag. Emner som ligeværd, ligestilling og ligevægt er
stadig relevante.

Læs mere →

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
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som kunstform. Dansehallerne støtter et bæredygtigt og stærkt dansefelt overalt i
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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.

Dansehallerne
Center for dans og koreografi
+45 3388 8000
info@dansehallerne.dk
Kontakt
Du kan ændre dine præferencer her eller afmelde dig presselisten her
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