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Hvad er SWOP
In all its diverse ways dance can give you knowledge, it can give you pleasure, 
it contributes to the well-being of a person. So you not only have a body, but are 
a body and you connect that body to other people through a nonverbal way of 
communicating, that started our lives and is there in the end. 
MARIA SPETH, DANSEFORMIDLER FRA HOLLAND

’Swop’ betyder at bytte, at udveksle. Festivalen har ikke kun swoppet forestillinger på tværs af regionale 
og nationale grænser, men har også givet børn og unge, lærere, koreografer og dansere mulighed for at 
swoppe erfaringer og bevægelser via undervisning og workshops. SWOPs grundtanke er, at børn og unge 
skal tilbydes ikke kun kunstneriske oplevelser, men også muligheden for selv at tage livtag med dansen 
via workshops i skolen og på institutioner.

SWOP Festivalen startede i 2012, som den første festival i Norden med fokus på dans for børn og unge. 
Initiativtageren var Aaben Dans, egnsteater i Roskilde, som også har været hovedarrangør for SWOP 
festivalen 2014. 

Aaben Dans har været egnsdanseteater siden 2008. SWOP Festivalen ville være utænkelig uden de erfa-
ringer, både kunstneriske, pædagogiske, publikumsmæssige og samarbejdsmæssige, som kompagniet 
har gjort sig i de forløbne år både i Roskilde, i regionen og på kompagniets mange internationale turnéer. 
Aaben Dans har set SWOP som en oplagt mulighed for at dele sin viden om dans og sine erfaringer med 
lokale danseinitiativer med kulturregionens andre kulturaktører. 

Med SWOP festivalen har Aaben Dans ønsket overordnet set at styrke udviklingen af dans for børn og 
unge i Danmark samt at skabe en kreativ platform for børns og unges kultur i Kulturregionen. I første 
omgang har fokus været at nå et større og bredere publikum til børnedansen samt at styrke og udvikle 
det regionale kulturnetværk. 
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Der er formuleret en række projektspecifikke mål med succeskriterier for SWOP festivalen, der lægges 
til grund for udmøntning og evaluering af festivalen, disse kan samlet ses i Bilag (1). I forbindelse med 
afholdelse af den anden SWOP festival er succeskriterierne blevet uddybet med et mere kvalitativt sigte.

Aaben Dans havde ligesom i 2012 det fulde ansvar for SWOP festivalens kunstneriske og pæda-
gogiske program, den overordnede administration, organisering og finansiering, tekniske koordination 
samt ansvar for kommunikation med partnerne i de otte kommuner, fælles PR og marketing og for det 
lokale program i Roskilde.

Samarbejdspartnere havde ansvar for afvikling af forestillingerne og for eget lokalt program. Kommu-
nerne havde ansvar for at formidle workshop tilbud ud til skoler og institutioner.

Strukturen for festivalen var i år ændret således, at alle forestillinger startede med at blive vist i Roskilde i 
et samlet weekendprogram, inden de blev sendt rundt i regionen.

Festivalen bestod af dels en professionel kunstnerisk festival, hvor det var planlagt at vise 10 danse-
forestillinger med i alt 63 opførelser for børne/ungeinstitutioner og for familier, dels af en pædagogiske 
indsats, hvor i alt 37 workshops blev afholdt på 33 skoler med deltagelse af i alt 918 børn og unge  samt 
endelig en lang række andre aktiviteter.

DEN KUNSTNERISKE INDSATS
Kriterierne for udvælgelse af festivalens 10 produktioner var først og fremmest at sikre et højt kunstne-
risk niveau. Derudover skulle forestillingerne dække alle aldersgrupper, have en rimelig kort opstillingstid, 
bestræbe en bred vifte af danseudtryk og sikre en balance mellem danske og internationale kompagnier.

I forhold til i 2012 var der i 2014 udvidet med en ekstra forestilling for familier, en forestilling blev sær-
ligt støttet af Roskilde Kommune og kun vist der. Der var planlagt 13 opførelser mere end i 2012, men 
desvær re måtte 5 af disse aflyses pgra. manglende lokal tilslutning. Forestillingerne er spredt ud over 
hele aldersspektret, dog har der været en overvægt af forestillinger for de helt små og for udskolingen. 
Alle forestillinger har været gratis for publikum.

Alle de professionelle forestillinger blev vist samlet i Roskilde i åbningsweekenden, ligesom alle de fore-
stillinger der var rettet mod skoler og institutioner blev vist i den efterfølgende uge. Herudover varierede 
programmet i de enkelte kommuner. Familieforestillingen Bil på afveje blev vist i alle kommuner, men 
derfra havde SWOP festivalen havde, med et blik på  evaluering fra SWOP 2012, bedt kommunerne om at 
fokusere på en aldersgruppe; enten de mindste (Kalundborg, Sorø, Slagelse), indskolingen (Ringsted), mel-
lemskolen (Holbæk), udskoling/ gymnasiet (Odsherred, Sorø, Slagelse) – se Bilag (2) for præcis fordeling.

Hvordan så 
SWOP ud i 14?
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DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 
Der blev afholdt 37 workshopforløb på 33 skoler/institutioner og i alt 918 børn deltog. I 2012 var work-
shops fokuseret på skoler, i år fik både børnehaver, gymnasier og ungdomsklubber tilbudt workshops. 
Hver kommune fik tildelt 20 timers undervisning og prioriterede selv fordelingen, samt hvilken alders-
gruppe man ville satse på – en prioritering der også gik igen i valget af forestillinger. Der blev i år holdt 
lidt færre forløb end i 2012, men til gengæld deltog flere institutioner. Der blev altså på flere leder sik-
ret en større bredde i udbuddet.

Den kunstneriske indsats: Festivalens 10 produktioner med antal forestillinger fordelt på aldersgrupper

Vuggestue Børne-
have

Indskoling 
Bhk-3. kl.

Mellemtrin 
4.-6. kl. Unge Familier

Babyspace (6-24 mdr.) 18

Mange små Ingentinger (2+) 6

Hop (4+) 4

HANe og HUNd (5+) 4

O Snap (10+) 4

Mænd i sandaler (12+) 4

Bartolomeo (13+) 6

Tørst (14+) 6

Bil på afveje (familie) 9

aBLAZE (familie) 2

Total antal forestillinger (63) 24 4 4 8 12 11

Kommune
Antal  deltagende  

 skoler/                
institutioner

Antal forløb Aldersgrupper
Antal                 

deltagende     
børn

Roskilde 4 4 Mellemskole + spec.kl. 127

Lejre 3 4 Mellemskole 89

Holbæk 3 4 Mellemskole 112

Kalundborg 5 5 Børnehave 92

Odsherred 6 8 Mellemskole/gymnasium 200

Ringsted 5 5 Indskoling 166

Slagelse 2 2 Ungdomsklub 40

Sorø 5 5 Børnehave 92

I alt 33 37 918
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FESTIVALENS ANDRE AKTIVITETER – SE BILAG (2) FOR PRÆCIS FORDELING 
AF AKTIVITETER

1) Åbningsweekend og særarrangementer

ROSKILDE: Her blev hele festivalen lanceret med det samlede forestillingsprogram samt en række 
udendørsaktiviteter i hele byen, der gav en stærk synlighed for SWOP og var til glæde for byens 
borgere. Lørdagen var fokuseret på bykernen, søndag var aktiviteterne trukket op til Musicon. Der 
var Stationsdans med Skovbo Efterskole, Flash Mobs med Oure Højskole, Danse pop-ups med Ros-
kilde Kulturskole, SWOP-dans med INSP!, Parcour med Mick Berland, Græsdans med kunsthånd-
værker Helle Hove, dans med robotter med Makers Space. Man kunne lave sin egen dansefilm og 
INSP! havde lavet mad til alle.

HOLBÆK: havde valgt at fokusere på Dansens dag 29/4, hvor der var folkedans og ”Dyr i drift” i 
Strandparken for lokale institutioner, dansefest på markedspladsen og parade gennem byen, hvor 
man endte med at se Bil på afveje.

KALUNDBORG: Åbnede SWOP 25/4 med at 250 elever fra Herredsåsens skole dansede i gågaden og 
der var bebsedans på biblioteket.
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2) Lokalt forestillingsprogram i Odsherred og Kalundborg

Odsherred havde på eget initiativ indkøbt street performancen UIO, Kalundborg viste både 
 Flaminco de Sevilla samt tilbød alle skoler en visning af dansegruppen Saga Collective Paolo & 
Money.

3) Andre lokale aktiviteter

ROSKILDE: I ugens løb viste Aaben Dans’ børnehold dans og man kunne se dansefilm fra 
 Fuglebakkens Børnehave på biblioteket.

HOLBÆK: Dancebattle med Katrine Thorup. Natur/danse quiz samt tegnekonkurrence på 
 biblioteket.

KALUNDBORG: Chihuahua og Burrito danset på Høng skole, Dans i Aktivarius, Dans i Eventyrhuset 
og Åsen danser, samt visning af 60 seconds to dans på biblioteket og danseudstilling.

Odsherred: Flashmobs på gågaden samt parcour.

RINGSTED: Ayub fra Clash Cph viste Urban dans og Grup Nazar tyrkisk dans til et arrangement i 
bymidte, hvor der også var opvisning af hiphop og mavedans.

4) Faglige workshops 

Den første workshop, som blev ledet af den internationale dansepædagog Maria Speth (Holland), 
var rettet mod lærere og pædagoger og blev tilbudt alle kommuner. Den anden workshop var med 
Nanett Borre, der for dagplejere og vuggestue pædagoger arbejdede med de mindstes motoriske 
udvikling.

5) Et internationalt symposium ”Sansning og perception i skabelsen af 
 scenekunst for børn og unge

Symposiet omfattende forestillingen Mange små ingentinger, 
en sansevandring med Thomas Eisenhardt, debatoplæg 
ved Nanett Borre om motoriske udfordringer for børn og 
 filosof Janus Hecht om perception og Aisthesis samt 
 diskussion med festivalens kunstnere. Hvorefter alle 
endte med at danse folkedans. 45 personer med en 
bred baggrund deltog i symposiet – festivalens kunst-
nere og oplægsholdere, danske fagfolk, lokale under-
visere samt internationale gæster.

6) Nordiske netværksmøde

Det nordiske netværk for dans for børn og unge 
NOBA afholdt netværksmøde med deltagelse af 
danske kollegaer.
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DE REGIONALE OG LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

Partnerne havde ansvar for at udbyde festivalens forestillinger til institutioner, skoler og almindeligt 
publikum samt udforme og gennemføre det lokale program. De havde hver ansvar for at opbygge 
 lokale netværk at interessenter.

HOLBÆK: Teatret Fair Play og Holbæk Teater i samarbejde med Holbæk Kommunes Kultur og 
 kommunikationsafdeling.

KALUNDBORG: Ledende børnebibliotekar Søren Vind i samarbejde med Musisk Skole

LEJRE: Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

ODSHERRED: Odsherred Teater i samarbejde med kultur- og projektkonsulent Anne-Marie Donslund 

RINGSTED: Kulturkonsulent Marianne Olesen

SLAGELSE: Kulturkonsulent Mette Agentoft 

SORØ: Kulturkonsulent Mette Tingholm

ROSKILDE: Aaben Dans i samarbejde med Roskilde Bibliotek ved bibliotekar Vibeke Albrechtsen, 
 skolekonsulent John Christiansen og børnekulturkonsulent Louise Lidang Krøyer. Insp!, Makers Space, 
Roskilde Kulturskole, Havneforum, Roskilde Havn

Der er i løbet af det mellemliggende år og projektperioden blevet holdt 4 samlede møder med alle 
partnere, hvor der til hvert møde blev vist danseforestillinger. Der har desuden været en direkte dialog 
mellem Aaben Dans og alle partnere omkring program og informationsmateriale. Alle regionale part-
nere i projektet har været ligestillet og haft samme muligheder for at få forestillinger og undervisning, 
ligesom alle er blevet opfordret til at arbejde med egne lokale aktiviteter. Der er stor forskel på, hvor-
dan kommunerne har arbejdet med SWOP, men også på deres forudsætninger for at gøre dette. Der er 
forskel på kommunernes størrelse og kapacitet, der er forskelle på hvordan de enkelte kulturforvalt-
ninger arbejder, og nogle kommuner har gennem deres egnsteatre en scenekunstnerisk professiona-
lisme de kan bidrage med.

Disse forskelle afspejles i det omfang SWOP festivalen har i de enkelte kommuner, og i hvor let det har 
været at skaffe publikum til forestillinger og deltagere til workshops. Det er meget tydeligt, at de tre 
kommuner Odsherred, Holbæk og Kalundborg, udover Roskilde, er de kommuner der er gået mest ak-
tivt ind i SWOP festivalen, hvor de især udmærker sig ved at bidrage med egne initiativer. Odsherred og 
Holbæk kommuner har desuden deres egne egnsteatre, der har fungeret som en professionel ramme 
om projektet. Der har været aflyste forestillinger i Lejre, Korsør, Holbæk og Slagelse.

Der er også stor forskel mellem partnerne på i hvilken grad de har inddraget andre lokale aktører. Dette 
hænger selvfølgelig meget sammen med at man har egne programtiltag, derfor er lokale partnere 
størst hos Odsherred og Holbæk, men også Ringsted har inddraget lokale partnere. 



9

DE ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE RAMMER

PROJEKTEJER: Egnsteatret Aaben Dans, som har organiseret projektet på følgende måde:

PROJEKTLEDERE: Lisbeth Klixbüll (teaterleder), Pernille Møller Taasinge (koordinator) og Thomas Eisen-
hardt (kunstnerisk leder)

PROJEKTGRUPPE: Anja Ohlsen (frivilligkoordinator), Madeleine Lind Hoppe (teknisk koordinator), Lya 
Lundsager (produktionsleder), Tina Skjoldager Fangel (billetsalg), Tatjana Vang (presse)

KUNSTNERISK UDVÆLGELSE AF FORESTILLINGER: projektledelsen og Catherine Poher

NATIONALE NETVÆRK

Aaben Dans havde et samarbejde med nationale institutioner og netværk omkring SWOP: netværket 
af de professionelle danske dansere og koreografer, som er uddannet til at undervise børn og unge, 
og desuden et kollegialt samarbejde med børn- og unge festival Spring Festival på Amager, som fandt 
sted i samme måned som SWOP. Desuden har SWOP 14 haft et godt samarbejde med Oure Højskole, 
som lavede Flash Mobs.

INTERNATIONALE NETVÆRK

Aaben Dans er med i netværket Fresh Tracks Europe – www.freshtracks-europe.com, som er dedikeret 
til dans for børn og unge. Netværket har haft stor betydning for Aaben Dans’s research til forestillinger 
og udvikling af SWOP festivalen. Aaben Dans har også været medinitiativtager til det nye nordiske 
netværk for dans for børn/unge NOBA, hvor der udveksles erfaringer med feltet til stor glæde for alle. 
NOBA holdt netværksmøde i forbindelse med SWOP festivalen, og dette betød at SWOP fik en inter-
national dimension, og at danske fagfolk fik mulighed for at netværke med især nordiske kollegaer. 
Deltagelse i de to netværk har betydning for Aaben Dans mulighed for at agere internationalt, og er et 
vigtigt bindeled for den danske danseverden.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING, PR OG MARKETING

Aaben Dans havde ansvar for produktion af PR- materiale samt pressemateriale om kompagnierne, for 
løbende pressemeddelelser til den nationale og internationale presse og for PR for eget lokalt program. 
De regionale samarbejdspartnere var ansvarlige for den lokale og regionale presse samt for formidling 
af projektet lokalt. Markedsføringsmateriale var i 2014 udvidet med bolcher og balloner, ligesom der 
blev trykt A3 plakater på hver forestilling.

Se Bilag (4) for en oversigt over PR og presse initiativer.

TEKNISK KOORDINATION 

Aaben Dans’ tekniske koordinator besøgte alle spillesteder, udarbejdede en mappe for hvert spillested 
med fotos og tegninger, som blev fremsendt til kompagnierne, og koordinerede festivalens tekniske 
mandskab før og under festivalen. 
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Der er gennemført en ekstern evalueringsproces af Susanne Danig med det formål at undersøge om 
de opsatte mål for SWOP festivalen er nået – se mål og succeskriterier i Bilag (1). Evalueringen har 
indsamlet kvantitative data for billetsalg og mediekontakt, men har ellers haft fokus på de mere kva-
litative effekter for dels de regionale partnere dels publikum/brugere. Grundlag for evalueringen er 
kvantitative og kvalitative spørgeskemaer, medieregistrering samt videointerviews:

SPØRGESKEMA TIL SAMARBEJDSPARTNERNE: 

Kvantitativt spørgeskema (1) om målbare data til udfyldelse umiddelbart efter festivalen 

Kvalitativt spørgeskema (2) om festivalens aktiviteter, synlighed, forankring, effekt, samarbejde, kunst-
neriske program, tekniske afvikling og graden af målopfyldelse af projektets formål

VIDEOINTERVIEWS

Der er blevet gennemført 32 videointerviews med børn/unge publikum, kunstnere, undervisere, lokale 
arrangører samt faglig personer af Susanne Danig under selve festivalen. Listen over interviewpersoner 
kan ses i Bilag (7).

Hvad har vi evalueret
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ALLE MÅL OG SUCCESKRITERIER ER OPSTILLET I BILAG (1).  
SVAR PÅ SPØRGESKEMAER ER SAMLET I BILAG (5).

MÅL 1 / 
AT NÅ ET STØRRE OG BREDERE PUBLIKUM TIL DANS FOR BØRN OG UNGE

SUCCESKRITERIER: 

1. Tilskuerantallet er øget fra SWOP 12

2. At festivalens forestillinger blev vist bredt i regionen

3. At der var forestillinger tilgængelige for alle aldersgrupper

Det første kriterium blev langt opfyldt. Tilskuerantallet til SWOP 14’s skole/institutions forestillinger 
var 3.126 og til familieforestillingerne 1.930 – i alt 5.056 tilskuere, en forbedring af tilskuerantallet på 
60% i forhold til de 3.037 billetter i 2012. Roskilde stod for næsten halvdelen af tilskuerne med i alt 
2.510 tilskuere, men havde også langt flere afviklede forestillinger. Det er i tallene ikke opgjort, hvor 
mange af tilskuerne der var voksne, men et kvalificeret gæt vil være 25 %, da de 1.930 tilskuere til 
primært Bil på afveje var ligeligt fordel på voksne og børn. Tilskuerantal er ret svingende fra kommune 
til kommune, dels har nogle kommuner haft mere held end andre med at ”sælge” billetterne (og nogle 
har endog måtte aflyse enkelte forestillinger), dels har nogle kommuner primært haft småbørnsfore-
stillinger, hvor der ikke kan være så mange publikum. Nogle kommuner har haft alt udsolgt og ville 
gerne have haft mulighed for flere sæder. Se en komplet oversigt over tilskuere/deltagere i Bilag (3), 
hvor man kan se, at hvis man tillægger tal for andre aktiviteter og workshops er SWOP nået ud til mere 
end 10.000 personer.

Langt størstedelen af de publikum, der blev interviewet til evalueringen, kendte ikke Aaben Dans el-
ler SWOP festivalen på forhånd. Men de tilkendegav alle sammen, at de var blevet nysgerrige på at se 
mere dans og/eller gerne ville danse moderne dans. SWOP Festivalen opbygger altså publikum og in-
spirere børn og unge til at bruge deres krop på nye måder.

Andet succeskriterium, at festivalens forestillinger blev vist bredt i regionen, er også opfyldt. Alle 
forestillinger er blevet vist flere steder i regionen med undtagelse af den særlige åbningsforestilling 
aBLAZE, der blev finansieret af og vist i Roskilde. Roskilde havde i alt 21 opførelser, som også blev vist 
for Lejres skoler og institutioner. Ellers har reelle opførelser svinget mellem 4 og 8. Den eneste forestil-
ling der blev vist alle steder, er Bil på afveje for familier – og det var en stor succes. Se en oversigt over 
hvilke forestillinger, der har spillet hvor i Bilag (2).

Der var været forestillinger for alle: familieforestillinger, samt institutionsforestillinger på alle niveauer 
fra 6 mdrs. spædbørn til ungdomsklubber. Så kriterium 3 er samlet set i regionen opfyldt. 

Nåede SWOP 14 sine mål? 
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Forestillingerne i SWOP har haft et højt kvalitativt niveau, som alle partnere værdsætter. Nogle part-
nere synes programmet har været tilpas og endda for stort, andre synes det har været for småt og haft 
for få forestillinger.

Der er kommet et større og bredere publikum til dans for børn og unge gennem arbejdet med SWOP 
festivalen – og børnene selv er glade for det (citater fra videointerviews med børnepublikum):

LIV OG LEA på 4 og 6 var ude og se Flash Mobs med Oure Højskole, og syntes det var lidt cool, at dan-
serne var dygtige og de ville gerne også selv danse sådan noget – og de vil også gerne se mere.

MAX OG FELIX på 5 og 7 har set Bil på afveje og ligesom mange andre drenge, syntes de det var rigtigt 
sjovt – især når de ikke kunne finde hinanden og når bilen knækkede og så karussellen.

RIKKE var inde med baby Johanne og se Babyspace i Kalundborg og fortalte, at Johanne tog rigtigt 
godt imod det med alle deres bevægelser i et dejligt bløde rum – det syntes hun var rigtigt spænden-
de. Jeg tror også lige så meget, at alle de andre børn der sad i rundkredsen var spændende at se på. 
Og musikken var beroligende.

CARLS FORÆLDRE tog ham med ind og se Babyspace i Roskilde, hvor han blev grebet af stemningen 
og godt kunne lide den ro der var, han sad bare længe og observerede, indtil han havde vænnet sig til 
det og begyndte at kravle lidt rundt. De syntes også at, det er fedt at have nogle oplevelser sammen, 
der var anderledes end i hverdagen.

MÅL 2 
 - AT STYRKE OG UDVIKLE DET REGIONALE KULTURNETVÆRK 

SUCCESKRITERIER: 

1. Alle 8 kommuner deltager

2. At skabe en dialog mellem partnere om udbredelsen af dans for børn og unge i 
regionen

3. At der fortsat er interesse for at arbejde med dans for børn og unge efter 
 festivalen

Alle 8 kommuner har deltaget i SWOP festivalen og det i øget grad end i SWOP 12. Dog har deltagelsen 
været meget varierende, som man kan se af opgørelsen i Bilag (2) over aktiviteter og viste forestillin-
ger. Det er heller ikke alle kommuner, der har været repræsenteret på koordinerings/evalueringsmøder. 

Når partnere bliver spurgt om i hvilket omfang SWOP har udviklet det regionale samarbejde, svarer de, 
at festivalen har været virkelig god, tilfredsstillende og acceptabel til dette. De beskriver, at det gode 
ved samarbejdet er det høje faglige/professionelle niveau på forestillinger og sparring. En enkelt efter-
lyser et tydeligere regionalt mærkat på festivalen.
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SØREN VIND, Børnekulturkonsulent i Kalundborg kommune, oplever det regionale aspekt af SWOP 
som en enorm styrke, når det er arrangeret så gnidningsfrit og giver så stor synlighed: 
SWOP betyder først og fremmest, at det er spændende for både mig selv og publikum at se noget 
udenlandsk, noget som falder lidt uden for den måde, vi i Danmark gør det på. Det er også stort, at 
være med i en festival sammen med 7 andre kommuner, hvor vi sammen får noget til at blomstre, vi 
er sammen om at reklamere, at stå for pressen og vi kan lancere det fælles. At vi så også har Aaben 
Dans til at stå for det professionelle arrangørmæssigt, men specielt kunstnerisk, det gør det jo bare 
endnu mere sjovt at have med at gøre. Aaben Dans står for den bedste og højeste kvalitet, det kan 
man altid stole på, så uden dem var det havnet et helt andet sted. Man behøver jo ikke kaste penge 
efter det næstbedste, hvis man nu kan få det allerbedste.

LAURA PAZDECKI TROELSEN fra Holbæk Kommune vurderer også Aaben Dans’ professionalitet som 
centralt: At Aaben Dans står for at organisere SWOP betyder, at kvaliteten er i top, og at der er gjort 
nogle overvejelser omkring dans og læring i skolerne. Det har givet ro og en professionalisme.

Allerede SWOP 12 skabte en stor interesse for at arbejde med dans for børn og unge i de enkelte kom-
muner. Der er flere stedet taget selvstændige initiativer til at fortsætte eller øge dette. Odsherred har 
ligefrem fået en egen dansestrategi, der har ført til medvirken i Danse Attack. Holbæk valgte selv at 
markere Dansens Dag – begge projekter styres af Dansehallerne. Også Lejre Kommune har haft en 
danseindsats i 2013. Endelig er Odsherred og Kalundborg blevet partnere i et nyt projekt Dansefyrtårn, 
et projekt der også er initieret af Aaben Dans og afvikles i samarbejde med Dansehallerne.

På den baggrund må det konkluderes, at målet om regionalt samarbejde er nået, men også at det er 
vigtigt for samarbejdet at have en klart styrende tovholder samt den kunstneriske fundering Aaben 
Dans bidrager med.



14

MÅL 3 -  
AT STYRKE BØRN OG UNGES GLÆDE VED DANS 

SUCCESKRITERIER:

1. At der afholdes undervisningsforløb i både skoler og børnehaver og alle 
 aldersgrupper nås

2. At folkeskolelærere og pædagoger finder interesse i at arbejde med dans som 
redskab

3. At give børn/unge tilgang til at se professional dans og redskaber til at aflæse 
dansen som relevant for dem

Der er blevet afholdt 37 workshops, hvor børn og unge selv har kunnet møde dansen, i alt fra børneha-
ver til gymnasier og ungdomsklubber med i alt 918 deltagere – se s. 3 for et skema over fordelingen af 
disse workshops. Folkeskolelærere og pædagoger har været glade for disse workshops, og mange har 
også deltaget i faglige workshops med Nannett Borre eller Maria Speth. Ligesom enkelte deltog i det 
faglige symposium.

LISBETH OTTERDAHL pædagog på Jyllinge skole kan godt efter selv at have arbejdet med dans og 
bevægelse tænke sig, at der kom nogle flere nuancer på arbejdet med bevægelse ude på skolen. 
Det her kan være et rigtigt godt indspark, og det håber jeg, at jeg kan få nogle flere med på, når jeg 
kommer tilbage. Hun har været til workshop med Maria Speth og deltaget i symposiet, og siger, at hun 
har fået mange inspirationer med og har nogle ting jeg skal hjem og arbejde videre med både i for-
hold til børn med særlige behov, men også alle de andre. Hun synes det er vigtigt at have Aaben Dans 
i Roskilde, fordi der både i kunsten og bevægelsesdelen er mange ting vi kan bruge, i særdeleshed på 
skolerne omkring den nye skolereform.

METTE BLICHER lærer på en privat lilleskole i Holbæk har været på faglig dag, fordi hun gerne ville 
have lidt mere inspiration til undervisning og møde ligesindede, og ikke mindst folk med samme op-
fattelse omkring det at bruge sin krop som værktøj, og det at vi har en krop vi burde gøre noget mere 
med og bruge i vores liv i det hele taget. Det kan være en god sansemotorisk udvikling for de børn 
i 0-5 kl. jeg arbejder med, at få det ind i deres dagligdag. Der har været nogle gode debatter på den 
faglige dag, hvor jeg er blevet bekræftet i, at jeg er på rette vej, og der har også været nogle gode prak-
tiske øvelser jeg kan bruge sammen med nogle børn.

De børn og unge der har deltaget i workshops har naturligt også kunnet se forestillinger målrettet de-
res aldersgruppe, ligesom andre har. Både workshops og forestillinger skulle gerne have tydeliggjort 
for dem alle, at dans kan ”tale” til dem på mange niveauer. 

Dette er hvad Sif siger efter at have set Mænd med sandaler i Roskilde: Det er spændende at se dans, 
det er en anden måde at opleve det på og det er fedt. Der er så mange forskellige fortolkningspunkter. 
Hun mener det er interessant, at man kan have forskellige måder at tolke forestillingerne på, og at der 
er en åbenhed i dem. Samt at de påvirker en følelsesmæssigt.
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MALTE OG JULIUS fik meget ud af se Bil på afveje. De kunne se meget ny-cirkus i forestillingen, sådan 
at tingene voksede og blev til noget helt andet, fx en bil der kan alt muligt andet end at være en bil. 
De kan godt lide at se dans, fordi det er fedt, når folk udtrykker sig på en lidt mere kreativ måde. Og 
de syntes spillerne kunne udtrykke en hel masse med deres krop og mimik, så man let kunne forstå 
hvad de ville og mente, og det var interessant at det var så fysisk. Det har også givet dem en forståelse 
for, at dans er meget mere end det showdans pigerne i folkeskolen gik op i – at det er meget større og 
mere interessant.

Men der er også dem der synes underteksterne manglede, som Nordvestnyt har opsnappet en samtale 
efter forestillingen O Snap: De dansede godt. Men jeg forstod ikke, hvad det handlede om. Jeg kunne 
godt se at ham den lille hele tiden blev lukket ude. Hvorefter en piger replicerer: Det handlede om kær-
lighed.

Mange af de interviewede børn/unge var utrolig gode til at gengive de bevægelsesmønstre de havde 
set, og havde et ret godt greb om hvad dansen gav dem:

 
DITTE OG FILIPPA ca 10 år var inde og se Bartolomeo, og var meget optagede af dansernes bevægel-
ser og blev udfordret på deres sædvanlige kulturforbrug: De brugte rigtigt meget kroppen og det der 
med melet der blev kastet rundt var også meget fantastisk…Altså der har været sådan en popsang 
inde på youtube og den kan man godt glemme, for det der, det var bare sådan lyde fra kroppen - det 
var rigtigt vildt. De snurrede jo rundt mens de sagde lyde og kastede med mel. Det var en rigtig stor 
oplevelse og helt anderledes end det vi plejer at se…Det er sådan noget nyt, der ikke minder om hin-
anden… Pludselig er der en mening med kunst.
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JULIE OG SILJE, der selv danser på Gerlev idrætshøjskole, var inde og se Bartolomeo i Slagelse og 
syntes, at det var en god interessant forestilling, med lidt godt twist og god musik, hvor det også var 
fedt når de stoppede musikken og brugte kroppen. Og at lyset supplerede godt hvad de forsøgte at 
udtrykke. Som Julie pointerer: Den var mere inspirerende end jeg have forventet, fordi den brød nogle 
grænser jeg ikke har set blive brudt før. Det med at bruge naturlige lyde så meget, og det at de brugte 
melet gav en hel vild fed effekt. Og de var gode til at udnytte rummet. De syntes også det var fedt at 
der blev brugt gentagelser så meget, og hun med fem danserne kunne bruge at de gentog ting på 
forskellige tidspunkter og med forskellig timing. Og at det var sjovt med de dagligdagsbevægelser.

SIGRID OG NOOR så Bil på afveje og syntes den var rigtigt sjov på en anderledes måde, og at det var 
superfedt at se noget, der ikke var planlagt det hele. For så ved man at de er rigtig dygtige, og at de sto-
ler på hinanden og ved hvad de skal gøre. Det var helt vildt. De mener at man kan vise ens følelser på en 
anden måde når man danser, og der er ting der er lettere at forstå med kroppen end med munden.

Man kan vist roligt sige, at SWOP har opfyldt sit mål om at styrke børn og unges glæde ved dans.

MÅL 4   
AT UDSTIKKE NYE VEJE FOR DANS FOR BØRN/UNGE OG STYRKE 
 KVALIFICERINGEN AF DET DANSKE SCENEKUNSTMILJØ FOR DANS 

SUCCESKRITERIER:

1. Festivalens program omfatter forskellige typer af forestillinger for forskellige 
aldersgrupper.

2. At det kunstneriske program opfattes som nytænkende og kunstnerisk 
 interessant

3. Afholdelse af workshops, seminarer og netværksmøder med høj deltagelse

4. At danske scenekunstnere gæster festivalen og deltager i aktiviteter

5. At der på længere sigt produceres flere danseforestillinger af høj kvalitet for 
børn/unge

SWOP festivalen omfattede forestillinger til forskellige aldersgruppe, men også forestillinger der benyt-
tede sig af mange forskellige virkemidler og udtryk, og viste derfor på smukkeste vis, hvor mangefa-
cetterede og nytænkende dans for børn/unge er.  Måske er området et slags reservat, hvor det er tilladt 
at eksperimentere og prøve nye ting af, og derfor virker det så kunstnerisk interessant som det gør.

Her er hvordan Vibeke Wern, danseanmelder Beringske Tidende vurderer SWOP Festivalen: 
Jeg synes jo, det er fantastisk at komme til sådan en SWOP Festival og se så flot og alsidigt et pro-
gram, og jeg synes det er fantastisk vigtigt at præsentere sådan et program for børn, så man kan se 
hvad dansen kan i alle mulige afskygninger også internationalt. Man kan se noget hvor der er ord, og 
noget hvor der ikke er ord med, se hvordan kroppen kan bevæge sig, og hvordan man kan udtrykke 
sig med nogle abstrakte billeder og associationer, og hvordan man kan bevæge sig til musik. Også for 
at få fat i et publikum så tidligt som muligt, synes jeg er rigtigt rigtigt vigtigt. Det er skønt at når fore-
stillingerne har det niveau de her har, så taler de også til voksne, hvor de er stærkt berigende.
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Samtidig blev der i forbindelse med SWOP holdt en række faglige arrangementer og netværksmøder, 
der på interessant vis åbnede for en diskussion af dansens virkemidler og perception samt den pæ-
dagogiske rækkevidde for dansen. Og der var god deltagelse til alle – 35 personer deltog i workshops 
med Maria Speth og 45 var til symposiet. 

SWOP præsenterede 3 danske forestillinger, ligesom der var danske medvirkende i en tredje. Samtidig 
var 8 danske danseformidlere ansat til at lave workshops i perioden. Alle disse deltog på forskelligvis i 
SWOP Festivalens arrangementer, og havde ros overfor betydningen af festivalen for det danske miljø.

Den danske koreograf Tina Tarpgaard, som præsenterede forestillingen Tørst på SWOP, mener at Aaben 
Dans er en vigtig spiller både nationalt og internationalt for dansk scenekunst generelt, og det er jo 
klart, at som professionel koreograf at have en festival, som på den måde virkelig har ekspanderet i 
forhold til sit udbud af dans for børn og unge, er øjenåbnende for mig, men det er også vejen ind til 
et andet publikum. Det er Aaben Dans der har bragt mig i kontakt med en yngre målgruppe for mine 
forestillinger. Det er en stor ting og det er vigtigt. Og så har Aaben Dans et stort netværk nationalt 
og ikke mindst internationalt, så de er jo også et eksempel for alle os andre for, hvad det betyder at 
bygge noget op på den måde. Et godt og effektivt netværk som de er gode til at gøre brug af, men 
også dele ud af. Hun pointerer, at det er interessant, hvordan Aaben Dans som Egnsteater samtidig har 
en lokal forankring, der udfordrer dem til at arbejde på nye måde og er basis for deres internationale 
arbejde.

SWOP 14 var organiseret anderledes med en åbningsweekend, hvor det var muligt at se alle forestil-
linger og samtidig møde NOBA netværket. Det var altså gjort ret spiseligt for danske fagfolk at tage til 
Roskilde og være på SWOP. Man kunne godt ønske sig at flere havde grebet den mulighed.

Samlet set må målet om at udstikke nye veje for dans for børn/unge været opfyldt samtidig med at 
SWOP uden tvivl styrker og kvalificerer det danske scenekunstmiljø for dans. Man kan så håbe det 
også vil udmønte sig i at der på længere sigt produceres bedre danseforestillingerne.
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MÅL 5 
AT FORANKRE SWOP FESTIVALEN REGIONALT, LOKALT, NATIONALT  
OG INTERNATIONALT

SUCCESKRITERIER: 

1. God deltagelse i projektkoordineringsmøder

2. Hver af de 8 regionale partner har etableret samarbejde med lokale aktører 

3. Aaben Dans har etableret netværk både nationalt og internationalt

Der har været et rimeligt fremmøde til projektkoordineringsmøder samt evaluering, og der var en 
løbende mailkommunikation med partnere i takt med konkretisering af festivalens program og or-
ganisation. Det første kriterium synes opfyldt. Det andet er opfyldt i mindre grad, da kun nogle af 
partnerne har arbejdet struktureret med at inddrage lokale aktører – men de der har gjort det har haft 
succes med det og vist, hvordan man kan forankre festivalen og få en større og integreret effekt. 3 ud 
af 6 kommuner svarer simpelthen nej til, at de er tilfredse med den lokale forankring af SWOP, mens 
de andre 3 svarer ja.

Der synes med andre ord på det regionale/lokale plan at være en splittelse imellem de kommuner der 
går aktivt og helhjertet ind i samarbejdet og har stor glæde af det, og de kommuner der ikke har re-
surser og/eller stor interesse i det regionale samarbejde, og derfor heller ikke får den forventede effekt. 
Det er en problemstilling man bliver nød til at håndtere i en fortsættelse af SWOP Festivalen. Det er en 
erfaring, der kan bruges i det fortsatte kulturregionale arbejde med rollen som Dansefyrtårn.

En mulig vej er at SWOP Festivalen ændrer karakter til mere at være et tilbud til de, der ønsker at være 
med og ikke nødvendigvis har som mål at hele regionen skal deltage.

ANDREAS DENK, der har skabt Bil på afveje har denne kommentar til det at spille i hele regionen og 
hvordan projektet stadig er i en pilotfase: 
We are invited here to Denmark to perform in Roskilde and several other places, which I think is a nice 
concept, but I also see that it is difficult to generate audiences and motivate the small cities, and that 
this is some kind of pilot work. 

For Aaben Dans er det lykkes med SWOP 14 for alvor at forankre festivalen i Roskilde, bl.a. ved at skabe 
en decideret festival i festivalen med den intensive åbning, hvor synligheden omkring SWOP er blevet 
meget stor og publikumstilstrømningen i den grad er øget. For dem er festivalen også en lokal form for 
publikumsudvikling, de burde have glæde af i de mellemliggende år også.  Og der er stolthed i byen: 

Jeg er meget stolt over at vi har SWOP Festivalen her i Roskilde. Jeg synes det er helt fremragende at 
vi får så meget spændende danseteater til byen.  
Børnekulturkonsulent i Roskilde Kommune Louise Liding Krøyer
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Jeg synes det er rigtigt fedt, at der bliver gjort så meget for moderne dans her i Roskilde, og at det 
kommer ud til mange flere, specielt unge, som måske ikke har det store forhold til moderne dans, og 
så bliver det givet på en rigtig god måde. Det er et godt arbejde de gør Aaben Dans.  
Mathias Theisen, lokal ung danseglad.

Aaben dans kan jo mere end bare at lave danseforestillinger. Så de har været en kæmpegevinst for 
Roskilde. Jeg tror folk får mere og mere øjnene op for at det her er altså værd at gå efter.  
Mette Nørmølle Roskilde Teater

Aaben Dans har på sin side også arbejdet målrettet med at forankre festivalen nationalt og interna-
tionalt, men det synes som om, der har været størst succes med det sidste. Gennem netværket Fresh 
Tracks Europe (FTE) og det nye nordiske initiativ NOBA, har man forankret de interessenter der findes i 
nordisk/europæisk regi for dans for børn og unge, hvorved en høj faglig standard sikres sammen med 
kendskabet til, hvad der rører sig af nye gode forestillinger, så det gode forestillingsniveau kan sikres 
for SWOP i fremtiden. Den internationale kontakt er også en stor inspirationskilde for Aaben Dans’ 
lokale arbejde. Disse netværk åbner for at danske koreografer der arbejde med børn/unge målgrupper 
gennem Aaben Dans kan få kontakt med relevante formidlere på internationalt plan. Her har det stor 
betydning, at NOBA holdt netværksmøde i forbindelse med SWOP Festivalen. Ligesom det er væsent-
ligt, at de deltagende kunstnere har mulighed for at blive et stykke tid, netværke og deltage i festiva-
lens faglige diskussioner. Des mere ærgerligt er det at så få af de danske koreografer griber mulighe-
den for at mødes med internationale kollegaer. 

Der er ingen tvivl hos danseanmelder på Berlingske Vibeke Wern om betydningen af Aaben Dans og 
SWOP. Hun vurderer, at udvikling af dans for børn og unge er i en rigtigt stor og god udvikling, hvor 
det er et vigtigt skridt, at der er kommet et egnsteater som Aaben Dans, hvor man ved at her kan 
man gå hen og se kvalitetsdans for børn og unge. Og det er super vigtigt at børn og unge tidligt får 
øjnene op for det. Det at der bliver lavet workshops på skolerne gør, at børnene ser, at det er 
noget der er tilgængeligt, hvor man kan gå i dialog med de her kunstnere, og de har 
rigtigt meget fantasi med når de ser de her forestillinger.

Forankringen af festivalen lokalt i Roskilde går rigtigt godt, 
ligeledes er der stor succes med den lokale forankring i nogle, 
men ikke alle, af de involverede partnere. Det regionale 
netværk er udbygget, men forankringen samlet set kan 
godt forbedres. Den internationale forankring er i rivende 
udvikling, mens den nationalt godt kan forbedres. Der er 
muligheder i at skabe et reelt samarbejde med andre ak-
tører nationalt, fx Dansekapellet og Dans i Uddannelse/
Dansehallerne, men også med aktører på børneteater-
området. Dette kunne give en større synlighed omkring 
SWOP i scenekunstfaglige kredse. SWOP’s faglige dis-
kussioner og netværk er nemlig af så høj standard, at 
både folk i miljøet for teater for børn og unge, samt 
de der arbejde med voksen dans og teater kunne 
have stor glæde af den viden og faglighed Aaben 
Dans har opbygget og formidlet gennem SWOP.
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MÅL 6:  
AT SYNLIGGØRE SWOP FESTIVALEN INITIATIVET I PRESSE OG ANDRE MEDIER

SUCCESKRITERIER:

1. At der udarbejdes et bredt og brugbart PR/presse materiale, og at partnere 
 benytter sig af dette

2. 30 omtaler lokalt/ regionalt, 5 nationalt, 2 nordisk/internationalt

3. At der bliver etableret en digital strategi for festivalen

Der er udarbejdet en bred PR strategi for SWOP – se Bilag (4) for detaljer. Og materialet er på opfor-
dring blevet færdiggjort tidligere end ved sidste SWOP, så de regionale partnere havde bedre mulighed 
for at få det distribueret. Dertil kommer at Aaben Dans har etableret en meget flot og velfungerende 
fælles website for alle SWOP aktiviteter, samt åbnet en Facebook side for festivalen. Facebook dog med 
svingende held, dels har siden kun opnået 322 likes, dels gik pusten af siden efter åbningsweekenden, 
så der ikke blev postet i ugens løb. Det kom i gang, men kan sagtens videreudvikles, ligesom det kan 
bruges mere aktivt i forhold til deltagende partnere, kunstnere, lærere, frivillige etc.

Partnere svarer tilfredsstillende til acceptabelt på deres eget arbejde med at synliggøre festivalen. Vurde-
ringen af den lokale presse går fra virkelig god til ikke tilfredsstillende, og det er lidt uvist, hvor problemet 
ligger. Når det kommer til at vurdere, hvilke PR redskaber der er mest virkningsfulde, er der stor diversitet, 
stort set alle medier bliver nævnt ligesom egne kontakter og netværk til skoler etc. nævnes. Og nogle be-
klager, at de har fået materialet for sent, mens andre er tilfredse. Det er altså endog meget svært at arbej-
de konsekvent og strategisk med formidlingsdelen af festivalen.  Det handler nok til dels om, at vi gene-
relt befinder os i en overgang mellem traditionelle og digitale informationsveje, men også om traditioner 
lokalt. Det kan anbefales, at man på regionalt plan ser nærmere på dette og evt. afholder nogle kurser om 
formidling for kulturaktører. Det bemærkes, at de unge i interviews et par gange har nævnt, at det pri-
mært er der, de får deres oplysninger fra, så med den målgruppe vil der skulle satses mere på Facebook.

SØREN VIND, Børnekulturkonsulent i Kalundborg kommune fortæller her om sit formidlingsarbejde: 
Det er et stykke arbejde at fylde op til forestillingerne, og der skal man være stædig. Man skal ikke 
lade folk selv sige nej tak, det er ikke altid den rigtige vej at få det gjort. Når det er sagt handler det 
også om kultur, altså hvis vores børnehaver og skoler er vant til at komme i teatret, så ved de hvad det 
handler om, og hvad det vil sige og hvad en teaterforestilling er, så der bliver en kultur omkring det. 
Så lige så snart vi kalder og siger nu har vi noget, det handler om det og det og har en høj kvalitet, så 
står de der. Hvis der er en forestilling der ikke er udsolgt, må man kridte skoene at få det gjort – så 
lykkes det som reglen.

Den lokale og regionale pressedækning levede bestemt op til forventninger med 48 artikler i lokale 
medier og digitale platforme, 1 radioomtale, 4 dækning i regionalt TV. Til gengæld var det endnu en-
gang svært at få plads i de nationale medier, på trods af at festivalen denne gang havde allieret sig 
med en meget erfaren presseperson: 1 omtale i Politiken, 2 i Berlingske og 1 i Familiejournalen blev 
det til. Det er ærgerligt at den nationale presse ikke finder en international satsning i dette format 
værd at dække, og det kan være vanskeligt at pege entydigt på forklaringen. Til gengæld er der en 
interesse fra faglig side i Teateravisen.dk, Proscenium og Terpsichore. 

Kriterier 1 og 3 er til fulde nået, og 2 er nået i forhold til den regionale presse. Men der skal sættes 
yderligere ind hvis man fortsat har som mål at nå den nationale presse.
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1. SWOP Festivalens forestillinger er nået ud til et stort publikum på over 5.000 tilskuere; hvis man 
medtager andre aktiviteter og workshops har SWOP festivalen nået mere end 10.000

2. Alle Kulturregionens otte byer har deltaget i festivalen, hvilket har styrket det regionale samar-
bejde

3. Børns og unges interesse og glæde ved moderne dans er øget, og især lærerne har erkendt dan-
sens evne til at styrke ikke kun børns og unges kropslighed, men også deres kreativitet og sociale 
kompetencer, og samtidig er perspektivet i dette arbejde i forhold til skolereformen blevet synligt.

4. SWOP Festivalen har udstukket nye, både æstetiske og pædagogiske, veje for dansen for børn og 
unge i Danmark bl.a. ved at vise forestillinger på et højt kunstnerisk niveau

5. Det professionelle danske dansemiljø omkring dans for børn og unge er blevet styrket, herunder 
ikke mindst dets internationale netværk

6. SWOP festivalen, har skabt en væsentlig platform for dansens udbredelse i Kulturregionen og for 
forståelse af dansens potentiale som kunstform og pædagogisk redskab

SWOP 14 kort
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–  at offentlige og private tilskudsgivere støtter op om en fortsættelse af SWOP Festival med dens dob-
belte spor af kunst og pædagogik for at fundere og udvikle den professionelle dans udbredelse og 
synliggøre de mange fordele, der er ved at styrke børn og unges forståelse af kroppens muligheder

–  at det fremtidig SWOP samarbejde i regionalt regi baseres på de kommuner der aktivt vælger at 
deltage, og der skabes fleksibilitet i forhold til aktiviteter

–  at festivalen fortsat rummer både forestillinger af høj professionel kvalitet for mange aldersgrupper 
og et pædagogisk program med aktiv involvering af børn og unge i alle aldre

–  at SWOP fremover vil være forankret med en fortættet festival visning af forestillingerne i Roskilde, 
så man har den bedste platform for den faglige nationale/internationale formidling

–  at det kunstneriske program fortsat har forestillinger både for institutioner og familier, så man får 
en bred fundering af festivalen

–  at der arbejdes struktureret på at sikre en kontinuitet i undervisningstilbud med dans som udgangs-
punkt også når der ikke er festival, således at der eksisterer et reelt netværk med klare formidlings-
kanaler til skoler og institutioner og en interesse blandt lærere for at udvikle området og deltage i 
workshoptilbud for undervisere – så SWOP snarere kan være inspiration for udvikling af undervis-
ningstilbud end igangsætter

–  at der arbejdes på at konsolidere netværket for dans for børn og unge i Danmark 
for at styrke den fællesfaglige platform og relatere den til de nordiske/
europæiske netværk Aaben Dans har opbygget

–  at man fastholder princippet om, at billetterne skal være 
gratis for alle, både børn, unge og voksne således at alle har 
mulighed for at møde dansens formsprog

–  at der arrangeres kurser på regionalt plan i formidling og 
udvikling af digitale redskaber

–  at der arbejdes langsigtet og strategisk med at opbygge en 
interesse nationalt blandt både fagfolk og presse for SWOP, 
evt. gennem artikler om SWOP 14 og festivalens resultater 
både kunstnerisk og pædagogisk

–  at Aaben Dans får mulighed og tid til at arbejde strate-
gisk med udvikling af festivalen og det opsøgende ar-
bejde med at finde egnede forestillingen

Hvad bør der sker 
fremover
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Evalueringsrapportens formål er at synliggøre og dokumentere SWOP Festivalens vellykket bidrag til 
at bringe den moderne dans for børn og unge ud til en hel region. Rapportens formål har også været 
at videreformidle erfaringer fra processen til gavn for fremtidige projekter og give anbefalinger til det 
videre arbejde.

Rapporten bliver tilsendt alle tilskudsgivere og samarbejdspartnere og desuden offentliggjort til pro-
jektets interessenter og målgrupper på www.aabendans.dk

Susanne Danig 
August 2014 
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BILAG (1) 
Festivalens mål, succeskriterier og indikatorer

MÅL SUCCESKRITERIER INDIKATORER

At nå et større og bredere publikum til 
dans for børn og unge (kortsigtet mål)

1. Tilskuerantallet er øget fra SWOP 12 
2. At festivalens forestillinger blev vist 
bredt i regionen 
3. At der var forestillinger tilgængelige 
for alle aldersgrupper

Antal af benyttede billetter

Spørgeskema (1) og (2)

Festival program

At styrke og udvikle det regionale 
 kultursamarbejde 
(kortsigtet mål) 

1. Alle 8 kommuner deltager 
2. At skabe en dialog mellem partnere 
om udbredelsen af dans for børn og unge 
i regionen 
3. At der fortsat er interesse for at ar-
bejde med dans for børn og unge efter 
festivalen 

Spørgeskemaer (1) og (2)

Videointerviews

At styrke børn og unges glæde ved dans  
(kort- og langsigtet mål)

1. At der afholdes undervisningsforløb 
både i skoler og børnehaver og alle 
aldersgrupper nås 
2. At folkeskolelærere og pædagoger 
finder interesse i at arbejde med dans 
som redskab 
3. At give børn/unge tilgang til at se pro-
fessional dans og redskaber til at aflæse 
dansen som relevant for dem

Tilmelding til undervisningsforløb

Spørgeskema (1) og (2)

Videointerviews

Udbud af kurser for lærere/pædagoger/
dagplejepersonale

At udstikke nye veje for dans for børn/
unge og styrke kvalificeringen af det 
danske scenekunstmiljø for dans 
(kort- og langsigtede mål)

1. Festivalens program omfatter forskel-
lige typer af forestillinger for forskellige 
aldersgrupper. 
2. At det kunstneriske program opfattes 
som nytænkende og kunstnerisk interes-
sant 
3. Afholdelse af workshops, seminarer og 
netværksmøder med høj deltagelse 
4. At danske scenekunstnere gæster 
festivalen og deltager i aktiviteter 
5. At der på længere sigt produceres flere  
danseforestillinger af høj kvalitet for 
børn/unge

Festival program

Videointerviews

Anmeldelser i skrevne presse

Tilmelding til workshops & seminar

At forankre SWOP lokalt, regionalt, 
 nationalt og internationalt 
(kort- og langsigtet mål)

1.. God deltagelse i projektkoordinerings-
møder 
2. Hver af de 8 regionale partner har 
etableret samarbejde med lokale aktører  
3. Aaben Dans har etableret netværk 
både nationalt og internationalt

Antal samarbejdspartnere på alle 4 
 niveauer

Deltagelse i projektkoordinering og 
 evalueringsmøder

Spørgeskema (1) og (2)

At synliggøre SWOP initiativet i presse og 
andre medier 
(kort- og langsigtet mål)

1. At der udarbejdes et bredt og brugbart 
PR/presse materiale, og at partnere be-
nytter sig af dette 
2. 30 omtaler lokalt/ regionalt, 5 natio-
nalt, 2 nordisk/int’l 
3. At der bliver etableret en digital stra-
tegi for festivalen

PR materiale for festivalen

Website/facebook etc.

Spørgeskema (1) og (2)

Presseartikler

Indslag i digitale medier
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BILAG (2) 
PROGRAM I KULTURREGIONENS KOMMUNER   
Bemærk Sorø Kommune er koblet på Slagelses program, ligesom Lejre er koblet på Roskildes.

KOMMUNE Åbning 
Særarrangementer

SWOP 
Forestillinger

Egne 
Forestilling

Undervisning 
Workshop Opvisning Andet

Holbæk • Dansens dag 29/4 i 
strandparken med 
folkedans og ”Dyr 
i drift”

• Dansefest på 
 Markedsplads samt 

• Dans, drømme og 
bevægelse på Juel 
Verland Art.

• Bil på Afveje – 1
• O Snap 2 
• Mænd i sandaler – 

2 (1 aflyst)

• Maria Speth aflyst
• Nanette Borre 

 foredrag
• Danseworkshops 

med Kir Qvortrup 3 
skoler

• Tangoaften 
 Elværket

• Stomp workshop og 
mini forestilling

• Dancebattle 
ved Katrine 
Thorup

• Natur/danse-
quiz

• Postkort/
tegne 
 konkurrence

Kalundborg • 250 elever danser i 
gågade

• Bebsedans

• Bil på Afveje – 1 
• Babyspace – 6
• Mange små 

 Ingentinger - 2

• Flaminco de 
Sevilla 1

• Paolo & Mo-
ney m Saga 
Collective - 6

• Dansetrin på 
 Kalundborg bib-
liotek

• Nanette Borre for 
dagplejere

• Danseworkshops 
med Mette Over-
gaard 5 børnehaver

• Chihuahua og 
Burrito 200 
elever 
• Dans i 
 Aktivarius 
• Dans i 
 eventyrhuset 
• Åsen danser

• 60 seconds to 
dance – int. 
Dansefilm

• Billeder af 
dans

Odsherred • Bil på Afveje – 1
• Tørst 2
• Bartolomeo 2

• Street perfor-
mance 

• UIO

• Maria Speth for 
lærere

• Danseworkshops 
med Thomas 
Nørskov 6 skoler/
gymnasier

• Linedance i Asnæs 
Centret 

• Flash mob 
på gågaden 
med dans og 
parkour

Slagelse (SL)  

Korsør (KO) 

Skælskør (SK)

• Bil på Afveje - 1 (SL)
• Babyspace – 3 (SK)
• Tørst 1/1 aflyst (SL)
• Mange små 

 Ingentinger  
– 2 aflyst (KO)

• Bartolomeo 2 (SL)

• Maria Speth aflyst
• Danseworkshops 

med Esther Hauge-
gaard 2 ungdoms-
klubber

Sorø • Bil på Afveje - 1  
• Babyspace – 3

• Danseworkshops 
med My Lindblad 5 
børnehaver

Ringsted • Bil på Afveje – 1
• Hop – 2
• HANe og HUNd - 2

• Maria Speth for 
lærere

• Danseworkshops 
med Tali Razga 5 
skoler

• Opvisning af 
hiphop og 
mavedans

• Ayub fra 
Clash Cph 
med  Urban 
Dance 

• Grup Nazar 
med Tyrkisk 
dans

Roskilde Festival weekend
25-27/4 med alle
forestillinger 13
 opførelser – og
• Stationsdans
• Flash Mobs
• Danse pop-up
• SWOP dans
• Parcour
• Græsdans
• Dans med robotter

I ugen efter
• Mange små 

 ingentinger – 1
• Bartolomeo – 1
• Hop – 1
• O Snap – 1
• HANe og HUNd - 1
• Tørst – 1
• Babyspace - 1
• Mænd i sandaler - 1

• Heldagssymposium 
om sansning og 
perception

• Maria Speth for 
lærere

• Danseworkshops 
med Lars Bjørn 4 
skoler

• Aaben dans 
Børnehold

• Fuglebakkens 
Børnehave 
dansefilm

• Lav din egen 
dansefilm
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BILAG (3)  
TILSKUER/DELTAGERANTAL

KOMMUNE Skoler/institutioner Familier Andre aktiviteter Workshops I alt

Holbæk 446 150 800 112 1508

Kalundborg 220 300 1444 92  2056

Odsherred 425 150 420 200 1195

Slagelse 275 0 0 40 315

Sorø 100 70 0 92 262

Ringsted 370 40 80 166 656

Roskilde 1290 1220 1538       127 4175

Lejre 0 0 0     89 89

I ALT 3126 1930 4282 918 10.256

BILAG (4)  
PR OG PRESSE

PR tryksager 
– med angivelse af antal i ()

Januar 
2014

Februar 
2014

Marts 
2014

April 
2014

April/Maj 
2014 

Festivalen

Logo X

Pressemeddelelser X X  

Flyer (2) fælles regional 12.000 stk.

Flyer (3) Roskilde 7.000 stk.

Program (12 s.) 7.000 stk.

Plakater (A1) 550 stk.

Plakater (A3) – 200 hver fore-
stilling 1800 stk.       

Beachflag 11 stk.     

Bolcher 35 kg

Balloner 2000 stk.

Klistermærker 6000 stk.

Hjemmeside (fælles) X X X

Annoncering - dagblade Pol. Berl. WA, 
Metro,
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BILAG (5)
UDDRAG AF SPØRGESKEMA (2) TIL SAMARBEJDSPARTNERE MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ EN  
KVALITATIV VURDERING AF DET REGIONALE SAMARBEJDE OG FORVENTNINGERNE HERTIL

VÆRDISKALA  1: Virkelig god   2: Tilfredsstillende   3: Acceptabel   4: Ikke tilfredsstillende   5: Ringe

IB = IKKE BESVARET

SPØRGSMÅL Holbæk Kalundborg Odsherred Ringsted Sorø Slagelse

Hvad har været 
det bedste ved 
SWOP 14 og hvilke 
 aktiviteter har haft 
størst effekt?

Fine forestil-
linger der 
kunne samle 
børn/unge, 
Street Team 
aktiviteter god 
interaktion med 
publikum.
Dejligt at Dans 
med Holbæk 
blev til noget.

Babyspace!
Størst effekt har 
lokale danse-
arrangementer

God publikums-
tilslutning.
SWOP har givet 
Odsherred en 
dansestrategi, 
der har ført til 
Dance Attack, 
Dansefyrtårn 
samt lokal 
danseuddan-
nelse og dans 
som sundheds-
fremme.

Oplevelsen af 
de mange børn, 
der har fået 
en fantastiks 
oplevelse af 
 bevægelse på 
en anden måde
Dans i skolen 
har størst effekt

Gode forestil-
linger
Institutioner 
glade for at 
få tilbud om 
forestillinger

 IB

Hvordan vurdere I 
jeres eget arbejde 
med at synliggøre 
festivalen?

2 – problem at 
balancere det 
professionelle 
program med 
Dansens Dag 
programmet 
og få koordi-
neret mellem 
kommunen og 
de involverede 
teatre.

2 3 – der 
manglede tid 
til  udenoms 
arrange-
menterne

3 2 –  lavet 
 særligere 
flyers til 
mødre  grupper, 
 annonceret 
 lokalt og på 
nettet. Fin 
omtale i lokale 
medier.

4 – har ikke 
haft resurser til 
selv at udvikle

Hvordan vurderer I 
den lokale/regiona-
le presses interesse 
for festivalen?

3 1 1 4 3 3

Hvordan vurderer I 
SWOP  festivalens 
forankring i 
jeres lokalområde 
– er I tilfredse med 
 resultatet?

Ja/nej
Selvom det er 
gratis kan det 
være svært at 
få folk til fra 
skolerne.
For få der 
 kender til 
 aktiviteterne.
Danse-
arrangement i 
byen 29/4 var 
en stor succes.

Ja – næsten 
 udsolgte fore-
stillinger
Mest  vellykket 
var egen fore-
stilling med 
Saga Collective.

Ja – specielt i 
forhold til hvor 
lidt dans her 
er pt.
Lykkes rigtigt 
godt med Ung i 
Odsherred.

Nej – Nogle 
af de  lokale 
danse-
optrædende 
levede ikke 
op til forvent-
ningerne.
Street Dance fra 
CPH var mest 
vellykket.

Nej – der kom 
kun ca. 30 til Bil 
på afveje
Men god 
respons på 
Babyspace.

Nej – der var 
manglede 
forventnings-
afstemning og 
dårlig kom-
munikation. 
Interessen fra 
lokale institu-
tioner/skoler 
manglede.
Godt med 
forestillinger for 
små på biblio-
tekerne

Hvilke PR redskaber 
var mest effektive?

Nyhedsmails, 
bolcher etc, 
lokale medier, 
digitale medier, 
kontaktnetværk 
til skoler.
Fælles prorgam 
fint, men det 
kom for sent 
ud.

Fælles A3 
 plakater, 
nyhedsmails, 
lokale medier

Personlig 
 kontakt

Bolcher, 
 balloner, 
 t-shirts

Eget SWOP 
program

Digitale medier

Hvordan vurderer i 
Dans i skolen?

IB 2 1 1 IB IB

Hvordan vurdere I 
lærernes interesse 
for faglige work-
shops om Dans i 
skolen?

IB 2 3 3 IB 1



29

BILAG (5) – fortsat
UDDRAG AF SPØRGESKEMA (2) TIL SAMARBEJDSPARTNERE MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ EN  
KVALITATIV VURDERING AF DET REGIONALE SAMARBEJDE OG FORVENTNINGERNE HERTIL

VÆRDISKALA  1: Virkelig god   2: Tilfredsstillende   3: Acceptabel   4: Ikke tilfredsstillende   5: Ringe

IB = IKKE BESVARET

SPØRGSMÅL Holbæk Kalundborg Odsherred Ringsted Sorø Slagelse

Hvad har været det 
mest vellykkede
ved det regionale 
samarbejde?

At muligheden 
findes.
Kan dog være 
svært at mærke 
et regionalt 
samarbejde

Professionel 
forberedelse og 
information

At SWOP kan 
lykkes

Godt samar-
bejde bredt om 
festivalen

Den faglige 
sparring og at 
kunne løfte en 
større opgave 
sammen

Godt udbud af 
forestillinger

Hvad har I savnet 
i det regionale 
samarbejde?

Større tyde-
lighed om-
kring at det 
er  regionalt. 
Og evt. mere 
styring så 
 festivalens 
 profil bliver 
mere genken-
delig.

IB IB IB IB Samlet 
 materiale med 
de forskellige 
tilbud.

Hvilke kommen-
tarer har I til de 
professionelle 
forestillinger?

Gode forskellige 
forestillinger.
O Snap skulle 
have været 
mere til ung-
dom og ikke til 
10 årige.

Mange små 
 ingentinger – 
det mest hånd-
holdte ever!

Fedt! Højt 
 niveau. Men 
Tørst skyder 
måske forbi 
målgruppen.

Alle gode 
forestillinger. 
Børnene var 
glade for at 
tegne til Hop.

Gode forestil-
linger

Spilletidspunkt 
for Bil på afveje 
kl. 17 passede 
dårligt ind med 
ulvetimen.

Hvordan var pro-
grammets omfang?

For småt lokalt For få Tilpas For småt Tilpas/For få For stort

I hvilket omfang 
har SWOP øget 
kendskab til dans?

4 2 2 4 2 2

I hvilket omgang 
har festivalen levet 
op til sine fem 
formål

1. At styrke børns 
og unges interesse 
og glæde ved mo-
derne dans

3 2 1 2 2 2

2. At øge forstå-
elsen for dansens 
evne til at styrke 
børns og unges 
kropslighed

IB 2 1 4 2 2

3. At udvikle et re-
gionalt samarbejde

IB 2 1 3 2 2

4. At skabe en ny 
kreativ platform i 
regionen

4 1 1 IB 2 2

5. At udstikke 
nye - æstetiske og 
pædagogiske - veje 
for børnedansen

IB 1 1 IB 2 2

Note: 1) Lejre kommune husede ikke forestillinger og har derfor ikke besvaret skemaet.
          2) Roskilde Kommune har ikke besvaret skema
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BILAG (7):

OVERSIGT OVER EVALUERINGENS MATERIALE

Spørgeskema (1): Samarbejdspartnere (kvantitative), udfyldt efter festivalen

Spørgeskema (2): Samarbejdspartnere (kvalitative), udfyldt efter festivalen

Billetsalgsstatistikker

Programmer og PR materiale, kursusbeskrivelser etc.

Artikler/anmeldelser i presse

32 VIDEOINTERVIEWS FORETAGET UNDER FESTIVALEN AF SUSANNE DANIG MED: 

BØRN/UNGE PUBLIKUM

Ditte og Filippa - set Bartolomeo

Rikke og Johanne -  set Babyspace

Max og Felix - set Bil på afveje

Julie og Silje - set Bartolemeo

Sigrid og Noor - set Biler på afveje

Liv og Lea – set Flash Mobs

Alva - set Hop

Sif – set Mænd i Sandaler

Malte og Julius – set Bil på afveje

Martin og Lucia - set Bil på afveje

Didde, Peter og deres 1-årige søn – set Babyspace

UNDERVISERE, DELTAGERE, FAGPERSONER

Maria Speth – Dansepædagog

Dag Rosenquist – Noba koordinator/Producentbyrån i Göteborg

Anki Oveland - Scenekunstbruket i Norge

Vibeke Wern - Danseanmelder Berlingske

Mette Blicher -  Lærer i Holbæk

Lisbeth Otterdahl - Lærer i Roskilde

Kir Qvortrup – lavet workshops og SWOPdans

Mette Nørmølle – Administrator Roskilde Teaterforening

Lene Stein – medvirken i SWOP dans
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REGIONALE PARTNERE

Kristoffer Møller Hansen - Teaterleder Holbæk Teater

Laura Pazdecki -  SWOPkoordinator Holbæk Kommune

Søren Vind - Børnekulturarrangør i Kalundborg Kommune

Louise Liding Krøyer - Børnekulturkonsulent i Roskilde Kommune 

KUNSTNERE

Andreas Denk - Bil på afveje

Tina Tarpgaard – Tørst

Mathias Theisen – danser i Flash Mobs fra Oure

ANSATTE

Thomas Eisenhardt – Kunstnerisk leder

Lisbeth Klixbüll - Teaterleder

Anja Ohlsen – Frivilligkoordinator

Tina Fangel Skjoldager – Billetansvarlig

Stine – Frivillig

Der er lavet et kort sammendrag af interviews, som er tilgængelig på SWOP festivalens hjem-
meside sammen med de fulde interview med Thomas Eisenhardt og Maria Speth. Samtlige 
interviews kan ses på www.youtube.com/user/SusanneDanig

BILAG (8):

Regnskabet er vedlagt

              


