INTERNATIONAL DANSEFESTIVAL
for børn og unge

5.–9. MAJ 2022 i Roskilde

SWOP 2022
Kort rapport om SWOP-festivalen 2022, af Erik Pold
SWOP-festivalen er ikke kun en markant begivenhed i Roskildes kulturliv, men også i det danske
danse-og børneteatermiljø som helhed. Både på
grund af festivalens forestillinger, som alle holder
den lovede høje kvalitet, men også på grund af de
mange udviklingstiltag som er rettet mod et lokalt
publikum og mod en national og international scenekunstbranche. Undervejs stødte jeg på flere af de
internationale gæster, og alle udtrykte stor begejstring og respekt for festivalen.

SWOP-festivalen er noget så sjældent i Danmark,
som en international dansefestival for børn og
unge, der præsenterer fantastiske forestillinger
fra flere europæiske lande. I år var Belgien stærkt
repræsenteret med både den forrygende åbningsforestilling FollowFollow, som åbnede festivalen til
stående bifald, og den lige så forrygende afslutningsforestilling Der Lauf.
Når SWOP folder det legende, sansende, kropslige
menneske ud i forårssolen både med Mellemrum,
Park Katrol, Action Abstraxion, YELLO, Balancekunst
med sten og Connect – alle værker som foregik
udendørs og var interaktive, så oplevede jeg det
som kernen af det festivalen vil og kan.

Det er med andre ord vigtigt, at SWOP-festivalen
fortsætter som en tilbagevendende begivenhed ud i
fremtiden. Hvordan sikres dette bedst muligt?
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FAKTA OM
SWOP 2022

For de yngste, fra 6 mdr
CLUB ORIGAMI (UK/J)
HVAD ER DET? (DK)
For mellemgruppen fra 8 år
MELLEMRUM (DK/F/B)
LYDEN AF FREMTID (DK)
PARK KATROL (B)
DER LAUF (B/FR)
UP-AND-DOWN-UP-AND-DOWN (SL/DK)

11 internationale forestillinger blev
*opført i alt 71 gange.

For de unge fra 13 år
FOLLOWFOLLOW (B)
YELLO (DK)

Derudover var der følgende på
programmet: 3 ekstra aktiviteter af
kunstnerisk karakter, et seminar
for p
 rofessionelle, 2 koncerter og et
filmprogram ”Dance for screen”.

For alle
AVEC LE TEMPS (F/ES)
ENHJØRNINGE (DK/N)

Publikumsantallet er opgjort til 4523, af
dette tal var 2128 reserverede billetter
til programsatte forestillinger ud af
2646 mulige, hvilket giver en belægnings
procent på 80%.

Extras
CONNECT (DK)
BALANCEKUNST MED STEN (DK)
ACTIONS ABTRACTION (DK)
Musik
KVARTVEJSKRISE (DK)
UNION AVENUE (DK)

100 scenekunstnere optrådte,
30 internationale gæster fra hele
Europa kiggede forbi, og 19 frivillige
deltog i a
 fviklingen af festivalen.

Film
DANCE ON SCREEN

Alt blev afviklet efter tidsplanen, ingen
aflysninger eller forsinkelser, og det
var nemt at gå til programmet ved
hjælp af den nye SWOP APP, som var
velfungerende.

Andet
SWOP DANS
SEMINAR FOR PROFESSIONELLE
ABOUT CARING Keynote speaker Merel Heering (NL)

Det har alt sammen kun kunnet lade sig gøre,
fordi de kompetente og passionerede mennesker i
Aaben Dans brænder for sagen. Kompagniet som
blev det første danske ”danse” egnsteater i Roskilde
tilbage i 2008, har i den grad indtaget Roskilde og
dens borgere med en bevidst og strategisk publikumsudviklingsindsats, som inkluderer aktiviteter i
skoler, på plejehjem og i udvalgte boligblokke, hvor
dansen som kunstform bliver foldet ud og møder
sit publikum. Det så man tydeligt på årets festival,
hvor der vitterligt var publikum i alle aldre.

Hvad kan man læse ud af tallene? Man kan konkludere at det har været en velbesøgt festival. Selvom
belægningsprocenten var endnu højere i 2018
(89%), så har der i mellemtiden været en Coronakrise, som i den grad har ændret spillereglerne.
Generelt i teaterbranchen i hele landet har foråret
2022 været rigtig hårdt publikumsmæssigt. Så at
genoptage SWOP festivalen, efter en ufrivillige aflysning i 2020 og opnå en belægning på 80% må
siges at være en stor publikumssucces.
Derudover mødte endnu flere borgere i Roskilde
festivalen, i form af unge skoleelever der dansede
SWOP dansen på Stændertorvet, i form af to sjove
enhjørninge der bevægede sig gennem gågaden,
eller i form af grupper af publikum der vandrede
tavse gennem små stier, mellem husene i det centrale Roskilde, på opdagelse med vandringsforestillingen ”Mellemrum”.

Men det koster at skabe en festival. I 2022 havde
Aaben Dans fundraiset 978.562 kr. ekstra for at
kunne afholde festivalen – det er et beløb, der ligger udover de 350.000 kr. fra teatrets driftsmidler
samt de personalemæssige ressourcer.
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TANKER OM
FREMTIDEN
BÆREDYGTIGHED OG ORGANISERING
Aaben Dans drives med stor professionalisme,
engagement og en solid portion pionérånd. Det
mærker man tydeligt også gør sig gældende på
SWOP-festivalen. Det er moderne for tiden at tale
om bæredygtighed når det gælder vores forbrug af
klodens ressourcer, men også når det gælder vores
arbejdsliv. Det er tydeligt for mig at en festival af
denne størrelse, kræver en stor arbejdsindsats for
alle involverede. Der var konstant noget der skulle
organiseres og de få fastansatte løber stærkt, ligesom både frivillige og løstansatte i perioden gør
en stor indsats. Der ingen tvivl om at festivalen er
et hjertebarn for ledelsen i Aaben Dans. Men er det
bæredygtigt i længden at arbejdsindsatsen er så
høj-intensiv, og fordelt på så relativt få hænder?
Aaben Dans og SWOP-festivalen har for længst
bevist sit værd. Derfor skal fokus nu flyttes mere
over på hvordan disse to institutioner i dansk kulturliv, kan overleve på den lidt længere bane. Ikke
fordi jeg mener de nuværende kræfter ikke kan
løfte opgaven en rum tid endnu, men det er et væsentligt fokuspunkt at overveje, hvordan man kan
begynde at åbne op for, at en ung generation af
scenekunstnere, koreografer og producenter bliver
mere direkte involveret i organiseringen af festivalen. Både i programlægning og det kunstneriske
udviklingsarbejde, men også i selve den lavpraktiske afvikling af festivalen. De unge står på scenen,
de er blandt publikum. Kan de også lukkes ind på
produktionskontoret på Musicon? Få del i den viden
og læring som der tydeligvis er akkumuleret der, og
bidrage med deres idéer og tanker.

Kunstnerisk udvikling
Dansen som kunstform lever en marginaliseret tilværelse i Danmark, hvor det ofte føles som om man
kulturpolitisk tager to skridt frem for at gå tre tilbage. I det lys er SWOP-festivalen og Aaben Dans en
succeshistorie, og støtten fra Roskilde by og dens
borgere, er essentiel. Den rolle disse to institutioner
har i dansemiljøet i dag, kan ikke overvurderes, og
det udviklingsarbejde som er i centrum af festivalen, har betydning for hele branchen.
Jeg håber med denne rapport at have understreget
vigtigheden af dette. Jeg håber også at den kan
være medvirkende til, at der graves lidt dybere i de
statslige, kommunale, og private lommer, så man
kan konsolidere festivalen økonomisk fremover.
Kulturen har lidt under flere års nedlukninger, begrænsninger og beskæringer i kulturbudgetterne,
og det er tydeligt at vi lige nu hungrer efter den
form for fællesskab, på tværs af generationer og
kunstneriske udtryk, som SWOP-festivalen 2022
blev et varmt og kærligt udtryk for.
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Rapportens forfatter:
ERIK POLD (1971)
Koreograf, instruktør, performer, en fast del af den kunstneriske ledelse i performanceteatret L
 IMINAL
og adjunkt på Teaterhögskolan Malmö. Han sidder i bestyrelsen for Odense Teater, er sagkyndig
hos Nordisk Kulturfond, en del af Aftagerpanelet på Den Danske Scenekunstskole og medlem af
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond.
Erik Pold har stået bag en række markante forestillinger i ind- og udland, både egenproduktioner i
LIMINAL og samarbejder med en lang række scenekunstaktører. Han har blandt andet i flere år været
gæsteperformer hos Gob Squad Arts Collective.

Se mere på swopfestival.dk, hvor tre små film indfanger stemningen i festivalen
SWOP-FESTIVALEN ER DANMARKS ENESTE INTERNATIONALE FESTIVAL MED FOKUS PÅ DANS
OG RELATEREDE N
 YSKABENDE SCENEKUNSTFORMER MÅLRETTET DET UNGE PUBLIKUM.
Festivalen blev afviklet over 5 dage fra torsdag d. 5. til og med mandag d. 9. maj 2022.
Det er Aaben Dans i Roskilde der står bag, og det er den femte festival der er a
 fholdt.
Festivalen kan dermed fejre 10 års jubilæum, den første SWOP festival blev afholdt i 2012.
AABEN DANS & SWOP TAKKER FOR STØTTE FRA
Statens Kunstfond, Blaahus Fonden, Kulturpuljen Roskilde kommune, Donation fra Foreningen Roskilde
Festival, Augustinusfonden, Wilhelm Hansen Fonden, Jönsson Entreprise, Argo og En Privat Fond.
– OG SAMARBEJDE MED
Roskilde Festival, Roskilde Bibliotek, Karibu, Musicon, Kunstsmedjen, Veje og grønne områder, Roskilde
Musiske Skole og DIM, musikklasserne på Østevangsskolen og Anders Hvidberg, Skabertrang og klubberne
i Roskilde. Roskilde Festivalhøjskole, Foreningen for Aktører på Musicon og ikke mindst alle vores aktive
frivillige.

