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Kort om SWOP 16
The decision to focus it in Roskilde has given it a more relaxed feeling, the
positive thing is that the artists see one another more. It creates more of an
artistic exchange. Erik Kaiel
Det var tredje gang SWOP festivalen blev afviklet, og lad os bare konstatere fra starten, at SWOP
16 var en enorm succes. Det var som om festivalen i 16 havde fundet sin rette form og foldede sig
ud med al dens potentiale. Beslutningen om at forankre festivalen i Roskilde i stedet for at sprede
den ud i 8 kommuner i Kulturregionen gav festivalen et kærkomment center, der muliggjorde en
højnelse af den faglige udveksling i internationalt regi på samme tid som den lokale forankring gav
mulighed for helt nye samarbejder, og at lokalbefolkningen tog festivalen til sig for alvor. SWOP
festivalen er blevet lokalt forankret samtidig med at den er blevet en anerkendt festival i interna
tionale fagkredse.
SWOP programmet viste en uhørt høj kvalitet, samtidig med at bredden i programmet med dets
variation i forestillinger og aktiviteter er bibeholdt. Mere end 6.500 tilskuere til aktiviteter ude og
inde. 98% belægning på de indendørs forestillinger – svarende til 3236 billetter eller en stigning på
knapt 30%. SWOP er blevet ”vores” festival i Roskilde og har med de nuværende faciliteter nået den
maximalt mulige kapacitetsudnyttelse.
Samlet kan man sige, at det professionelle danske dansemiljø omkring dans for børn og unge i Dan
mark er blevet styrket, herunder ikke mindst dets internationale netværk. Aaben Dans har for alvor
fået stadfæstet, at de er et centralt europæiske center for dans for børn og unge - ikke mindst tak
ket være det store opsøgende strategiske arbejde teatrets producent har lavet for at skabe relevante
netværk på europæiske plan. Hvilket tages til endnu et vigtigt niveau med det nye PUSH samarbej
det Aaben Dans har fået EU støtte til i samarbejde med Imaginate festival/Skotland, The Ark/Irland,
Scenekunstbruket/Norge, Cultuurcentrum-Krokus festival/Belgien.
SWOP 18 er allerede i støbeskeen, og vil sandsynligvis præge en del af arbejdet i Aaben Dans og være
tæt knyttet til kompagniets strategiske udviklingsarbejde.
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Baggrund for SWOP
’Swop’ betyder at bytte, at udveksle. SWOP festivalen har fra starten baseret sig på dette swop
begreb. Den er funderet på at swoppe forestillinger på tværs af nationale grænser, samtidig med at
den giver børn og unge, koreografer, dansere og andre fagfolk mulighed for at swoppe erfaringer og
oplevelser.
SWOP Festivalen startede i 2012, som den første festival i Norden med fokus på international dans
for børn og unge. Initiativtageren var Aaben Dans, egnsteater i Roskilde, h
 ovedarrangør for SWOP
festivalen, som i 2012 samt 2014 var bredt ud i hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland, mens den i
2016 var fokuseret i Roskilde.
Aaben Dans i Roskilde har siden 2008 været Danmarks første egnsdanseteater. SWOP Festivalen ville
være utænkelig uden de erfaringer, både kunstneriske, pædagogiske, publikumsmæssige og sam
arbejdsmæssige, som kompagniet har gjort sig i de forløbne år både i Roskilde og på kompagniets
mange internationale turnéer.
Med SWOP festivalen har Aaben Dans ønsket overordnet set at styrke udviklingen af dans for børn
og unge i Danmark. I første omgang har fokus været at nå et større og bredere publikum til børne
dansen. I anden omgang handlede det om at styrke og udvikle det regionale kulturnetværk. Og i år
har fokus været på at samle festivalens fokus i Roskilde, skabe netværk til andre aktører i kommu
nen og få et centralt fagligt fokus.
Der er formuleret en række projektspecifikke mål med succeskriterier for SWOP festivalen, der læg
ges til grund for udmøntning og evaluering af festivalen, disse kan samlet ses i Bilag (1). Nogle af
evalueringskriterierne har været de samme i alle 3 SWOP festivaler, andre er blevet varieret efter den
specifikke festival. I år har fokus været yderligere på den dansefaglige fundering af festivalen samt
på formidling og forankring af festivalens erfaringer i personalet.
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Hvordan så SWOP ud i 16?
Festivalen bestod af en professionel kunstnerisk festival, hvor der blev vist 9 danseforestillinger med
i alt 28 opførelser for børne/ungeinstitutioner og for familier. Desuden blev der afholdt en variation
af deltagerbaseret aktiviteter, 9 forskellige slags fra åbning af Stændertorvet i Roskilde, Danse pop
ups i hele byen, Hula-swop installation, Collective Strings installation og det store Halbal arrange
ment afholdt sammen med det nye rockmuseum Ragnarock. Dertil kom netværksaktiviteter, et stort
fagligt seminar om kunst og/eller læring og Dansecamp for dansefyrtårne fra hele landet. Se Bilag
(2) for en oversigt over aktiviteterne med angivelse af hvor de er vist og hvor mange tilskuere der har
været til hvert enkelt arrangement.

Den kunstneriske indsats
Kriterierne for udvælgelse af festivalens 9 produktioner var først og fremmest at sikre et højt kunst
nerisk niveau. Derudover skulle forestillingerne dække alle aldersgrupper, have en rimelig kort
opstillingstid, bestræbe en bred vifte af danseudtryk/genrer og sikre en balance mellem danske og
internationale kompagnier. Forestillingerne kom fra Danmark (3), Sverige (2), Finland (1), Holland (1),
Belgien (1), Skotland (1). Nærmere beskrivelse af forestillinger kan se i det trykte program eller på
SWOP festivalens website.
Alle forestillinger har været gratis for publikum, og stort set alle billetter blev brugt.
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DEN KUNSTNERISKE INDSATS: FESTIVALENS 9 PRODUKTIONER MED ANTAL FORESTILLINGER FORDELT PÅ
ALDERSGRUPPER
Vuggestue
Dalija A. Thelander /
Sensescape (3-18 mdr)

Børnehave

Indskoling
Bhk – 3. kl.

Mellem
trin
4.-6. kl.

Udskoling
7.-10. kl.

4
3

Plan D / Venner på Biblioteket (4+)

2

Sparrow Dance / Fly Trap (6+)
The 100 Hands & Aaben Dans /
Ind i varmen (6+)

5

Zebu & Minsk / Sand forvirring (8+)

3

Dansstationen / Dear Humans (10+)

3

Curious Seed / Chalk About (11+)

3

FABULEUS & NBprojects /
Declaration of love (14+)

2

Race Horse Company /
Motosikai (familie)
Total antal forestillinger (28)

Familier

3
4

3

2

6

5

8

Festivalens øvrige aktiviteter
FESTIVALENS ØVRIGE AKTIVITETER VAR EN BRED VIFTE:
Collective Strings

Installation ved kunstner Karoline H. Hansen på Musicon

Hula Swop

Installation på Musicon bagved laboratoriet ved kunstner Helle Hove

Kridt og krop

Workshop på Musicon med Ellen Kilsgaard

Halbal med Master Fatman/Esther Haugegard

Musicon Hal 9 i samarbejde med Ragnarock

Orientel mix

Stændertorvet samt Laboratoriet i samarbejde med Center Avnstrup

Indvielse Stændertorvet

Stændertorvet i samarbejde med Roskilde Kommune og Martin Gerup

ROK fyrtårn danse pop-ups/visninger

Roskilde bymidte/Stændertorvet/Biblioteket

SWOP Dans workshop

Stændertorvet og Musicon under ledelse af Lars Bjørn

SWOP up bus

Musicon i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Roskilde Kommune og
”igen”

DIM koncert

Musicon/Laboratoriet

Branchemøde

Vineyard – Roskilde

Seminar om Kunst og/eller læring

Laboratoriet i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole
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I sær var det en triumf for Aaben Dans at kunne være hovedpartner sammen med Roskilde Kom
mune og musiker Martin Gerup i indvielsen af den nye belægning på Stændertorvet lige midt i SWOP
festivalen. Det var med til at synliggøre både teatret og festivalen, og viser den særlige position
Roskildes eget Egnsteater har fået efterhånden. Lørdagens mange Pop-up danse skete i et stort sam
arbejde med bl.a. Roskilde Handel og byens forretninger, og var med til på smuk vis at give de unge
dansere en ny platform at vise deres kunnen på samtidig med at det gav liv i byen og synlighed for
SWOP.
Seminaret om Kunst og/eller Læring, der afsluttede festivalen mandag tiltrak en stor gruppe fagfolk
på ca. 60 mennesker, der fik spændende indlæg og en højt kvalificeret debat. Seminaret var planlagt
i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole Efteruddannelsen, og det høje kvalitetsniveau og
deltagelse af internationale fagfolk bunder i høj grad i Aaben Dans’ store internationale netværks
engagement – det kræver arbejde at være relevant og bidrage på det plan som seminaret gjorde.

De organisatoriske og administrative rammer
Aaben Dans havde ligesom i de tidligere festivaler det fulde ansvar for SWOP festivalens program,
den overordnede administration, organisering og finansiering, tekniske koordination samt ansvar for
kommunikation, PR og marketing.
Projektledere: Lisbeth Klixbüll (teaterleder), Pernille Møller Taasinge (producent og kommunikation)
og Thomas Eisenhardt (kunstnerisk leder)
Projektgruppe: Tina Skjoldager Fangel (frivilligkoordinator og billetsalg), Madeleine Lind Hoppe
(teknisk koordinator)
Kunstnerisk udvælgelse af forestillinger: projektledelsen og Catherine Poher

Økonomi
Festivalen koster 1.2 mill kr, og er støttet af Roskilde Kommune, Statens Kunstfond, Augustinus
Fonden, Tuborgfondet, Den Danske Scenekunstskole Efter- og videreuddannelse, Ta’ Fat om Dansen,
Nordea-Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Lokale samarbejdspartnere
KARA/NOVOREN, Roskilde Kommune, Roskilde Handel, Roskilde Katedralskole, Visit Roskilde,
Østervangsskolen, Roskilde Bibliotek, Musicon, RagnaRock, Freunde, Karibu, Center Avnstrup.

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
relateret især til samarbejdet omkring Dansefyrtårn ROK, og desuden et kollegialt samarbejde med
børn- og unge festivaler Spring Festival på Amager samt de svenske Bibu og Salto.
SWOP 16 havde deltagelse af en lang række danske dansefagfolk. Det var lykkedes at inddrage
Aaben Dans’ netværk af danseformidlere i aktiviteter så de blev en naturlig del af festivalen. En stor
mængde fagfolk deltog i seminaret og endelig kom en del under festivalen og så forestillinger.
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Internationale deltagelse/netværk
Aaben Dans har opbygget deres store international netværk dels gennem egen turne dels gennem
deltagelse netværksprojektet Fresh Tracks Europe samt det nordiske netværk NOBA, som begge er
dedikeret til dans for børn og unge. I fremtiden vil det internationale fokus ligge i det nye projekt
PUSH, der netop har modtaget støtte fra EU’s kulturprogram Creative Europe. Dette projekt er skabt
sammen med den tætte partner Imaginate Festival fra Skotland samt Scenekunstbruket/Norge, The
Ark/Irland og Cultuurcentrum/Krokusfestival/Belgien.
Imaginate deltog i SWOP med en delegation på 4 under ledelse af Fiona Ferguson, desuden deltog
der 14 fagfolk fra følgende lande: Frankrig, Sweitz, Holland, Belgium, Sverige, Tyskland, Estland,
Catalonien – udover de mange internationale fagfolk der var på festivalen i forbindelse med deres
optræden. Tilsammen gav de festivalen et stort internationalt præg.

Kommunikation og formidling, PR og marketing
Aaben Dans havde selv ansvar for produktion af PR- materiale samt pressemateriale om kompagni
erne, for løbende pressemeddelelser til den nationale og internationale presse og for PR Markeds
føringsmateriale bestod i 2016 af beachflag, bolcher, strygemærker og muleposer, ligesom der blev
trykt A3 plakater på hver forestilling samt A1 festivalplakater, programhæfte og flyers.
Endelig blev der udgivet en del flyere fælles for weekendens begivenheder som SWOP var en del af, en
Musicon Flyer, en flyer for åbning af Ragnarock og for fejringen af Stændertorvet.
Se Bilag (3) for en oversigt over PR og presse initiativer.

Teknisk koordination
Aaben Dans’ tekniske koordinator besøgte alle spillesteder, udarbejdede en mappe for hvert spil
lested med fotos og tegninger, som blev fremsendt til kompagnierne, og koordinerede festivalens
tekniske mandskab før og under festivalen.

Hvad har vi evalueret
Der er gennemført en ekstern evalueringsproces af Susanne Danig med det formål at undersøge om
de opsatte mål for SWOP festivalen er nået. Evalueringen har indsamlet kvantitative data for bil
letsalg og mediekontakt, men har ellers haft fokus på de mere kvalitative effekter for publikum/bru
gere/partnere. Grundlag for evalueringen er primært videointerviews.
Der er blevet gennemført 28 videointerviews med børn/unge publikum, kunstnere, ansatte samt
danske og internationale fagpersoner af Susanne Danig under selve festivalen. Listen over inter
viewpersoner kan ses i Bilag (4).
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Nåede SWOP 16
sine mål?
Alle mål og succeskriterier er opstillet i Bilag (1).

Mål 1 – At nå et større og bredere publikum til dans for børn og unge i
Roskilde
Succeskriterier:
1. Tilskuerantal i Roskilde øget i forhold til SWOP 14 (2510)
2. At der er forestillinger tilgængelige for alle aldersgrupper
3. At flere publikum kommer igen/har kendskab til Aaben Dans
Det første kriterium blev langt opfyldt. Det samlede tilskuerantallet til SWOP 16 for både indendørs
og udendørs aktiviteter er opgjort til 6574.Til de indendørs forestillinger blev der uddelt 3236 billet
ter, det er 726 mere end i 2014 svarende til en stigning på 29%. Og det var også næsten max kapa
citet da der var en 98% belægning. Det vil sige alle de professionelle forestillinger trak publikum
både på hverdage for institutioner og i weekenden for familier.
Der var store tilskuerantal til de større events udendørs, f.eks. trak den officielle åbningen af
Stændertorvet, hvor Aaben Dans havde skabt et åbningsevent baseret bl.a. på årets SWOP dans, 750
tilskuere, Motosikai trak 700 tilskuere på Musicon om lørdagen og Collective Strings sammen dag
600 deltagere. Halbal med Master Fatman, der blev skabt i samarbejde med Ragnarock trak også
godt publikum i hvert fald på første dagen. I den lavere ende, var der ikke stor interesse for SWOP up!
i Kulturbussen som havde hhv 12 og 15 besøgende.
Som det kan ses af skema på side 3 har der været forestillinger tilgængelig for alle aldersgrupper.
Antallet af forestillinger for de mindste er mere begrænset i dette års festival end tidligere. Der har
været 28 opførelser spredt over alle dage, og de fleste af forestillingerne har været vist både for
institutioner og familier.
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En del af de publikum, der blev interviewet til evalueringen, kendte ikke Aaben Dans eller 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. Og der er en voksende skare af lokale publikum, der
har taget festivalen til sig, og betragter den som deres festival. De kommer fordi der er festival, og de
kommer igen, fordi de bliver fanget af stemningen og de gode forestillinger. SWOP Festivalen opbyg
ger altså publikum - og der begynder at være flere gengangere. I hvor høj grad det vil komme Aaben
Dans øvrige aktiviteter til gode er svært at sige.
Forestillingerne i SWOP har haft et meget højt kvalitativt niveau, som samtlige interviewede fagfolk
bemærker.
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):
Isabel og Oskar så ”Venner på biblioteket” – Isabel synes den var god, men der var også meget forskrækkelse i den, næsten alting gik i stykker, også bøgerne. Oskar var virkelig begejstret: Det var
sindssyg flot hvad de lavede. Det handlede om gamle dage, og de dansede også og var oppe i luften.
Laurent og Palle så dans for første gang, da de så ”Chalk About”: Det var fedt at se – det var forvirrende i starten, fordi man ikke vidste om de var gået i gang. De var på scenen og syntes det var sjovt:
Det var første gang at nogen tegner kridt rundt omkring en.
Katrine og Alfred så ”Ind i varmen” Alfred var mest optaget af bygningen: det var ret sejt at man
kunne åbne og kigge ind til ilden og at kravle rundt på alle trapperne. Bygningen var sjovest, det
andet var lidt kedeligt. Hvorimod Katrine var optaget af dansen: De lavede seje tricks inde i sjippetovene. Det var meget akrobatisk - og det er jeg også god til.
Gry så ”Dear Humans”: Den var lidt underlig og spændende, nogle gange kunne man genkende
nogle ting og vidste lige hvad de lavede. Jeg kunne se et barn blive født, og at de var forelskede og så
var de ikke. Jeg kan godt lide at de fortæller historier med dansen. De blev forelsket i publikum og
efterabede publikum – det var sjovt.
Hendes mor Zenia var også med og sagde efterfølgende: Det er altid et sats, og det er superspændende at se dans, hvor der ligger så mange tolkninger i det – det er mere åbent og man får det ud af
det, man får ud af det. Det betyder noget for Zenia, at der er festival, fordi så kommer de og ser flere
forestillingen: Sidste gang (i 14) talte vi om det i dagevis bagefter og kom i tanke om historier. Det
har været en god oplevelse hver gang.
Baby Ellen var med hendes forældre inde og se ”Sensescape”, mor fortæller: Det var en fantastisk
oplevelse, og jeg kunne se, at Ellen hun fik rigtig meget ud af det, især det sociale, men også det her
med lyde og lys – det optog hende rigtig meget. Man kunne mærke, at hun oplevede rigtig meget og
fik sansningen. Far supplerer: Dansernes ageren, og det at de ikke siger noget, men bare er der som
kroppe, der bevæger sig rundt, tager utrolig meget af babyernes fokus og bevågenhed – det er en
hel anden måde at opleve mennesker på og de (babyerne) sidder der med deres store øjne og suger
til sig. Begge forældre er superglade for muligheden for at have kulturoplevelser sammen med deres
barn og vil helt sikkert opsøge det fremover.
Sigurd så ”Declaration of Love” (selvom han kun er 10 år): Den var virkelig god – jeg elsker danseforestillinger. Den bedste ting var, at jeg var oppe og danse, jeg var lidt genert, men så vænnede jeg mig
til det. De var gode dansere og sjove også. En af dem sang for min mor, og det var sindssygt pinligt.
Og det var sjovt at de spurgte publikum om alt muligt.
Katrine så også ”Declaration of Love”: Jeg er totalt blæst over, det var så fedt. Det med at de talte
til publikum, som om de talte specielt til dig, og de satte fokus på nogle ting man ikke lige tænker
over. Som fx da de sagde, at det var slut og de ikke havde lyst til at stoppe, havde jeg det på samme
måde, jeg kunne godt blive der en time mere.
Alle evalueringsmål er opfyldt.
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Mål 2 – At styrke børn og unges glæde ved dans
Succeskriterier:
1. At der kan ses en sammenhæng mellem SWOP og Dansefyrtårnet ROK
2. At børn og unge deltager i pop-up aktiviteter
3. At børn/unge opdager hvor forskellig artede udtryk, der findes inden for dansen – og at de ser det
kan være relevant for dem
Dansefyrtårnet ROK var ret tydelig i SWOP festivalen og havde gæster fra de andre fyrtårns projekter.
Det var en god måde at lave en platform for de unge dansere, der er lidt mere seriøse i deres dans,
at invitere dem på Dansecamp og få dem til at optræde for andre og hinanden. Projektleder Thomas
Nørskov beskriver det således:
I fyrtårnsarbejde har mange en ungegruppe til dans, og vi syntes det kunne være spændende at
møde hinanden for at se, hvem er det egentlig der er derude. Og det er jo oplagt at gøre under sådan
en festival. Vi har haft et stramt program, men de har også fået meget ud af det ved at få lov at optræde oppe i byen for alle mulige mennesker og hinanden. Vi har set en masse forestillinger, og bare
den her stemning af at være sammen har betydet rigtigt meget. Nogle af grupperne har heller ikke
set så meget dans før – det er en øjenåbner for dem. Og giver dem spørgsmål omkring hvordan de
selv skal blive ved med at danse. I ROK er der et stort udviklingspotentiale, og vi vil gerne lave flere
møder og udvikle det til mere – der kommer nok også flere, når de unge mærker hvad det kan. Jeg
ved ikke hvor reelt synlige ROK har været, men vi har været synlige på facebook. Man kunne måske
nok skabe et fyrtårnsmøde under SWOP og sætte fokus på, hvordan vi arbejder.
Katrine kommer fra Dansebryggeriet i Dansehallerne, og har været på SWOP sammen med fyrtårns
projekterne, hvor de har danset på Stændertorvet og i bymidten, og hun beskriver det som at komme
ud af reservatet: Det er rigtigt rigtigt fedt at forlade Dansehallerne og ligesom komme ud i den friske
luft og møde mennesker og prøve det i nye omgivelser. Det med at fange folks opmærksomhed, når
de ikke er taget ind for at se noget dans, det er lidt anderledes. Nogle går bare forbi og andre stopper op. SWOP festivalen er mega fedt, bare atmosfæren og det at være kreativ. Det er en virkelig fed
atmosfære der er her. Man er ikke alene, der er også andre mennesker og forestillinger – det er et
virkelig fedt arrangement for at bringe kultur, Roskilde og folk sammen.
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Det var karakteristisk for SWOP 16 at rigtig mange af forestillingerne brugte interaktion, det fik nogle
af de unge deltagere ud i en diskussion:
Molly, Nanna og Malte som er unge ROK deltagere så Declaration of Love sammen diskuterede
formen: Den var opbygget anderledes, normalt er der start, midte og slutningen, her var det mere
flydende og de fik inkorporeret publikum en hel del. Det gav noget helt andet, fordi det ikke var den
sædvanlige en væg, så det ikke var så distanceret. Man var jo med i stykket, de kommunikerede
hele tiden med en. Man havde hele tiden fokus på dem, fordi de hele tiden ville have ens opmærksomhed. Malte oppe også at danse og syntes det var sjovt. Mens Nana påpeger: der er andre der er
meget større tilhængere af, at du sætter dig ned og så får du, i stedet for at du lige pludselig skal til
at give noget. Det var da lidt grænseoverskridende, at nu var vi pludselig bedste venner og sider og
snakker om alt muligt. Et er at se en musical noget andet at se noget der kommer så tæt på. Molly:
Jeg kan godt lide bare at sætte mig og bare se stykket i stedet for at jeg skal sådan tænke.
Også Katrine fra Dansebryggeriet har en mening om det: Jeg har været inde og se alternativt teater
før, især interaktivt teater, som jeg er stor fan af. Jeg er rigtig glad for den form, fordi der er noget
andet nærvær, end når man sidder og ser en film. Når du sidder med en skærm skal du ikke give
noget ud af dig selv. Her bliver du nød til at reagere på, hvad de siger og taler om. Det er en form
man skal vænne sig til – jeg kender mange unge mennesker, der har set interaktivt teater og virkelig godt kan lide det, men jeg kender også nogle, der siger det her er ikke for mig, jeg vil bare gerne
se noget musical og blive underholdt.
Stine giver sin vurdering af hvordan de lokale børn oplever SWOP: Vi ser i alle aldersgrupper, at børnene bliver så betaget af det de ser, og de går så glade herfra med en god oplevelse og får noget med
hjem. Selvom Aaben Dans har været her i byen længe, er der stadig mange der ikke har vænnet sig
til det med danseforestillinger, og der er så rigtig mange børn, der bliver introduceret til det med de
her skoleforestillinger og får masse at snakke om, når de kommer hjem. Det er børn som får en hel
ny oplevelse, og det skal de lige have op og vende.
Der har ved alle de øvrige aktiviteter været en del børn og unge der deltog – i Hulaswop, Collective
Strings, Kridt og Krop workshop, Halbal, SWOP Dans. Man kan vist roligt sige, at SWOP har opfyldt sit
mål om at styrke børn og unges glæde ved dans.
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Mål 3 – At udstikke nye veje for dans for børn/unge og styrke
kvalificeringen af det danske scenekunstmiljø for dans
Succeskriterier:
1. At der er bredde i festivalens program i forhold til genrer og målgrupper
2. At det kunstneriske program opfattes som nytænkende og interessant
3. At seminarer og netværksmøder har høj deltagelse
4. At danske scenekunstnere gæster festivalen og deltager i aktiviteter
5. At der kan spores en øget bevidsthed om danske danseforestillinger for børn/unge
SWOP festivalen omfattede forestillinger til forskellige aldersgruppe, men også forestillinger der
benyttede sig af mange forskellige virkemidler og udtryk, og viste derfor på smukkeste vis, hvor
mangefacetteret og nytænkende dans for børn/unge er.

Erik Kaiel, Hollandsk koreograf som har været til alle 3 SWOP festivaler summerer SWOP op således:
Focus is on the importance of building something over time, there has been more and more
outreach, more people come to see the shows. There is an openness towards the local community. They have done a great work at creating this local connection and also embeded it locally
like going to KARA and by using different spaces and having a variety of works presented from
different places. And it is not only about presenting the works, but also about the communication between professionals, about profession developement for the larger Danish artistic and
educational community. A lot of different voices are brought together and good dicussions and
partnerships are born and that is one of the functions of festivals that sometimes gets lost. It
becomes about the shows, what happens, the highlight things. Here it is the more longterm version: both showing works that will inspire and create conversations where people can bring their
knowledge to eachother which will bring up new ideas and possibilities for the artists – and I
really really appreciate that about the SWOP festival.
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SWOP has become a success because Aaben Dans have put their emphasy on quality instead of
quantity – so it does not have to grow bigger every year, but there needs to be a few very strong
things and they need to be surrounded by an atmosfeare, where everyone is welcome and more
artistic voices are present. An opennes to dicussing how we make work, why we make works and
what the future of making works can be for artists and education in the arts.
It is strange because I can only describe it in a complicated way, and yet somehow in the way
they organize the festival, it doesn’t feel complicated – each act feels simpel and makes organic
sense. But they compact so much information and goodness in so few days that to talk about it
and unpack it becomes difficult. Very often it is like so many seeds where planted and in a week
or a months later you are suddenly like: oh yeah thats what we were talking about with that person at the festival - and it really helps each of us on our own artistic and educational journey.
I really enjoyed the program. Someone pointed out that all the pieces had audience internaction, and it is true of a lot of work today. But I still think there is quit a diversity because they are
geared at different ages, and have different approaches to how they make work, some are more
minimal some more overt, some are more formalized, some more relaxed. It really creates a
broad palet of works. It gives a good idea of the broad ranges of what is possible and thats quite
impressive, because it is not like there is 30 or 50 different performances, but 8-10 performances
shown several times – and within these there is different approaches and subject matters.

Jesper De Neergard leder af Bora-Bora dansens hovedsæde i Århus mener også SWOP har en stor
betydning for det danske dansemiljø:
Det betyder jo alt, fordi SWOP er den eneste dansefestival i Danmark. Det er jo en festival, der er
isbryder for fremtiden. Det er vigtigt at Aaben Dans har fokus på børn og unge og gør det konsekvent. Med alt hvad de laver FREMELSKER de en generation, der er vant til at se på dans – og det
har vi brug for her i Danmark. SWOP programmet, det er alletiders. Jeg synes, at det hver gang
er et virkelig positivt program, der bliver lagt fra Åben dans. For det første udnytte de de muligheder der er. For det andet udnytter man det engagement som Aaben Dans har haft i de møder
og kontakter, man har haft rundt omkring i verden. For det tredje ligger man det sådan, at den
sociale, politiske forankring i stedet og i børnene, de unge bliver der taget enorm stort og fintfølende hensyn til. Andre kan lærer af hvordan Aaben Dans gør det – det handler om at man gør
det personligt. Det handler ikke om at gøre det stort, men at man giver sit eget engagement, det
man brænder for videre til publikum.

For Esther Wrobel fra Sparrow Dance:
SWOP means the genre of dance is respected and put in focus. There is a tendency to say that
children always needs words to understand what happens. And it is really clearly not the case.
Fly Trap is my first performance to children and it is co-produced with Aaben Dans, and to have
this backup with this establishment that is so well respected and well organized who stand behind one means a lot, and we have been really really happy to have this collaboration.
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Jørgen Carlslund giver også SWOP gode karakterer for betydning for dansk dans:
det er meget vigtigt og positivt at SWOP overhovedet findes. At Aaben Dans ud over at være Egnsteater også laver det – at der overhovedet findes en festival med fokus på dans for børn og unge
– det i sig selv er både fantastisk og også meget vigtigt. At det så også er en international festival
og derfor et mødested mellem danske og internationale forestillinger. Og at det er en festival der
giver mulighed for debat, som der er på seminaret. Det er en stor gevinst. Det man kunne ønske
sig mere var, at der var en større bevågenhed fra det øvrige dansemiljø på, at der findes så meget
godt dans for børn og unge. Der mangler at blive bygget en bro der, og det er ikke fordi jeg synes,
at SWOP selv skal løse den opgave.

For Loa Carlslund/Minsk, som er ung i branchen betyder netværket utrolig meget:
for mig er det muligheden for at møde en masse kollegaer fra resten af verden, og en mulighed
for at lave bånd til senere turne. Det er klart det kan vi ikke selv gøre, for vi har slet ikke det netværk og den erfaring som Aaben Dans har. Det er jo kun, fordi der er nogle der har et netværk og
kan samle det her, at det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg bliver her til det meste af festivalen,
både for at se nogle forestillinger og bliver lidt inspireret og for at snakke med nogle af de andre,
der er her. Det er spændende, at der er grupper i programmet jeg ikke kender til og ikke ville opdage, hvis ikke nogle havde kurateret det. Det er en gave, at der sidder nogle meget kompetente
mennesker og har udvalgt noget til mig som jeg kan komme og opleve.

Jørgen Carlslund lægger vægt på det store mod Aaben Dans har i programlægningen:
man kan tydeligt se i programlægningen, at der er et kendskab til hvad der rører sig som bliver
spejlet i programmet – man går ikke efter de sikre eller mest underholdende, man går efter at
vise bredden og de nyeste tendenser for området, og det er en særlig kvalitet for SWOP. For mig
at se er det en svær øvelse de laver at sætte sig i det spænd mellem at lave en faglig festival og
et offentlig festival for almindeligt publikum – de to ting kan være svære at få til at gå op i en
højere enhed, fordi de ting vi inspireres af fagligt og lægger vægt på, ikke altid er de samme som
pleaser publikum. Og der synes jeg de er modige i Aaben Dans med det repertoire de selv laver og
også med festival programmet.
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Jesper de Neergaard siger om den manglende opbakning fra det danske dansemiljø:
Det er ikke en tradition i Danmark, at man kommer til sådan en festival som SWOP – man tager
hellere til en festival i Berlin eller Düsseldorf end man tager til en festival i Roskilde. Det handler også om at det er et meget splittet miljø. Hvis danserne først var her, ville de jo elske det. De
kommer jo også, men måske ikke i de strømme de burde. Der er ikke den samhørighedsfølelse,
der siger, at når der sker noget, så er vi der alle sammen – som egentlig burde være en selvfølge. I
Århus kommer danserne heller ikke og ser forestillinger, selvom der kommer fantastiske forestillinger fra udlandet.

Loa Carlslund fornemmer at kendskabet til SWOP breder sig:
jeg sad til møde med dansebranchen i går og de var ”nå ja SWOP”. De kommer måske ikke så
meget, men de er klar over at det findes. Jeg er enig i at det ville være fedt, hvis dansebranchen
i Danmark kom her. Og man må konstatere at der var et ganske flot fremmøde på det faglige
seminar der sluttede festivalen af med ca. 60 deltagere, hvor hovedparten var danske fagfolk.

Peter Suneson fra Dansstationen i Malmø peger på den hjemmebanefordel Danmark kan få på
området:
SWOP kan have haft betydning for, at der er flere forestillinger i bedre kvalitet. Det er vigtigt, at
man kan mødes og få input fra et europæisk danseliv, og det er klart, at når man kan det på sin
hjemmebane, så udvikler det nye værker og nye former.

Anna Maria Krarup, dansekonsulent i Dansehallerne peger på betydningen af SWOP:
Det er rigtigt fedt at komme ned og se en festival som SWOP, hvor man får samlet en masse
scenekunst fra Europa fra forskellige lande for børn og unge, det synes jeg har en kæmpe stor
betydning. Både det at få samlet det på et sted, hvor man kan komme som helt normalt publikum. Men også at man kan mærke den energi der er i, at man kan se det bedste af det bedste på
en gang og en masse forestillinger man kan pendle imellem det.

Lisbeth Klixbüll summerer det selv op:
Jeg ville gerne have endnu mere fat i koreograferne, og det lykkedes jo lidt her med det afsluttende seminar. Jeg undrer mig over, at det professionelle miljø ikke kommer mere og ser fore
stillinger – for der er jo så mange gode forestillinger, der er netværk, der er turnemuligheder,
der er alle mulige ting og det undrer mig egentlig. Nogle gange tror jeg vejen fra København til
Roskilde er lang.

Thomas Eisenhardt ser en åbning og nye horisonter:
Det er fantastisk her på seminaret at se på hvor mange internationale og danske fag folk, der
er kommet her, men også hvor meget vi rent faktisk har at byde på her i Danmark på et ret højt
innovativt kunstnerisk plan, når det handler om at møde kunst og læring. Vi er ved at udvikle
hele vores vision og der er ingen fornemmelse af endepunkt – det åbner sig kun mere.

16

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 flere af de danske dansekunstnere også vil få øjnene op for SWOPs kvalite
ter og benytte chancen for at lade sig inspirere at det høje niveau i programmet og de spændende
faglige samtaler.

Mål 4 – At forankre SWOP Festivalen lokalt, nationalt og internationalt
Succeskriterier:
1. At der er skabt flere samarbejder i Roskilde omkring festivalen
2. At Roskilde borgere i højere grad kender festivalen
3. At der opnås national omtale af festivalen
4. At der er international interesse for festivalens på et højt fagligt niveau

Der er ingen tvivl om at dette års SWOP festival for alvor har åbnet for samarbejder med lokale insti
tutioner (se listen over samarbejdspartnere). Lisbeth Klixbüll siger:
vi har fået endnu mere succes med at finde lokale samarbejdspartnere. Vi har arbejdet sammen
med det nye rockmuseum, vi har været med til åbning af Stændertorvet og flere forretninger har
været inddraget i at vise Popups, og vi har lavet en forestilling i KARA – at rykke ind i en spektakulær bygning her i Roskilde og arbejdet der har været virkelig vigtigt. Også Thomas Eisenhardt
peger på betydning af de lokale samarbejder: Vi har været gode til at lave samarbejder omkring
festivalen. Aktiviteterne har løftet hinanden. Det er lidt tidligt at sige, om vi kan bygges videre
på de samarbejder. Men det er oplagt at fortsætte med Ragnarock og den kommende højskole.
Musicon som sådan er vokset, og der kommer hele tiden nye aktører til og vores erfaringer er
gode for at samarbejde.

Det er sjovt at se hvordan forankringen lokalt er gået hånd i hånd med den internationale forankring.
Thomas Eisenhardt siger det således:
Det er tredje gang og festivalen er vokset utrolig hurtigt, og det er dejligt se, hvordan den lokale
forankring og den internationale er vokset begge to, og hvordan de to dynamikker smitter af
på hinanden. Vi oplever at nu kommer der folk fra Europa, som vi ikke kender, fordi de har hørt
at SWOP festivalen er et sted man skal holde sig til. Folk fra Roskilde er kommet i enormt antal,
meget større end vi havde forventet, og folk vi ikke kender, fordi nu er der SWOP festival, og det er
begyndt at være noget, der er begyndt at komme en tradition over det i Roskilde.

Peter Suneson mærker det internationale islæt efter deltagelse i 3 SWOP festivaler:
det føles som om det internationale indslag er blevet større. Flere internationale presenters, flere
forskellige producenter der netværker. Og på den vis er SWOP blevet stærkere som festival og
mere international i sit touch. Det bliver til et andet slags netværksmøde. Jeg er her, fordi der er
et godt udbud af forestillinger, og de præsenteres i en sammenhæng, der er low-key og familiær.
Man omgås og ser gode forestillinger sammen med kollegaer i en god stemning.
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Andreas Denk er glad for det skift festivalen har lavet til at fokusere på Roskilde; det giver meget
mere information og interaktion og bliver mere meningsfuldt som kunstner:
I like to be here and what I see is that there is much more international exchange, more programmers and visitors from other festivals – for me as a makers it makes it more interesting to
be here to exchange different point of views of making art – it is a nice network moment. There
is a great variaty of genres, there is abstract, history and site-specific. Not so much urban dance
of the flashy modern hip hop sort that you see other places. I really appreciate the organisation
here which are not going with the common sense, and the focus they have on making contact
with the audience.

Christine Devaney har været løbende i kontakt med Aaben Dans:
It has been lovely to perform at the festival. We have been here a few times, and I was here last
year for a residency and the organization is really lovely. They are really taking care of the work
they are presenting even though it is growing, that it is high quality. They are also giving artists
time to be here – so it is not just come and do your show. The seminars and discussions are interesting and it all connects to create an important platform.

Paula Redway fra Salisbury Arts Centre er meget glad for at besøge festivalen:
I think it is a fundamental important festival because of its concentration of dance and the
interest in young audiences. Both of these areas are areas that needs to be developed, not just
in Denmark but in UK too. I am learning a lot from coming here in terms of the discussions going on, with the way work is being developed for young people. The discussion we had today on
learning and art is important, but also how can we learn to work together internationally. So I
have been here making lots of contacts with different people, and since I run an arts center focussed on young people and it is very hard to get quality work within the dance, I have learned a
lot about the different types of works that being made that I can take back to UK.
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Også Raido Bergstein fra Estonian Dance Agency besøger festivalen med stor glæde:
we trust their selection, it is not only Danish work and we can get a good overview of whats going
on. It is important because the field is still rather new and to see what other artists are doing
and what are the differences between different countries is interesting. We only have a couple
of groups who work with this focus. It has been really inspirering to be here again. The talks and
connections are important to create new possibilities.

Fiona Ferguson fra Imaginate/Skotland er en tæt samarbejdspartner for SWOP og har også medbragt
en lille delegation af koreografer, der ønsker at laver værker til børn/unge:
It is important for us to bring people here – they can come here and see 7-8 shows and also have
conversations with other artists. It is a big thing for them. Seeing the context of the work they
are about to make is essential from older agegroup to the babyshows. In Scotland they don’t
see who is making the shows, who is pushing the work, who is making more traditional work,
what do they like/not like, better make sure I don’t do that or that I do do that – that is really
improtant for them. SWOP has a really big impact on these new artists. And they also make connections with artists here, so it is also good for Danish artists that this festival is international.
We see Aaben Dans as an important international partner – both in terms of inviting their shows
to perform in Scotland but also in terms of developing new young choreographers for the field.
The prospects of residencies here is great. With their focus on dance for young audiences they
are in a really strong position across Europe.
Samlet set er SWOP festivalen blevet yderligere forankret på alle niveauer. Bedst går det med at
kombinere det lokale med det internationale. På en eller anden måde har SWOP ikke fået samme
gennemslagskraft i forhold til det nationale, og den faglige omtale af festivalen mangler. Aaben
Dans har mange muligheder for at videreudvikle SWOP festivalen – meget gerne i samarbejde med
lokale institutioner, hvor Aaben Dans har erfaringen og det sikre kunstneriske valg, der vil gøre dem
attraktive i sådanne samarbejder.

Mål 5 – At synliggøre SWOP Festivalen – primært på de digitale platforme
Succeskriterier:
1. At der bliver etableret og fulgt en digital strategi for festivalen på de to facebook profiler SWOP og
Aaben Dans
2. At Facebook likes/comments/visninger på SWOP profil øges (start 350)
3. At Facebook likes/comments/visninger på Aaben Dans profil øges (start 874)
4. At øge antallet af nyhedsmails mailmodtagere på Aaben Dans Nyhedsbrev
5. Website analytics tages i brug og der laves mini analyse af brug
6. Anmeldelse af 2-3 forestillinger i national presse
7. At der er lokal presseomtale 4-5 gange af festivalen
SWOP har en klar kommunikationsprofil lokalt, men mangler en strategi for synlighed på nationalt
plan. Den nationale presses interesse for SWOP er stadig et problem, som Lisbeth Klixbüll siger:
Pressemæssigt er jeg ikke tilfreds, men det har jeg vænnet mig til – der har ingen anmeldere været.
Lokalt har vi fået meget presse og vi er meget synlige i Roskilde borgernes bevidsthed.
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Teateravisen bragte som eneste nationale medie en lang anmeldelse/reportage fra SWOP 16, og
glædede sig over hvordan SWOP sprang alle rammer og viste hvor vild en kunstform dans er: den er
svær at holde fast på. Den løber, springer og danser i mange retninger.
Der er ikke udarbejdet en bevidst digitale strategi på grund af manglende resurser, udnyttelsen af
nyhedsbreve kan også optimeres. En strategi for sociale medier (herunder nyhedsbreve) er interes
sant, fordi den kan være basis for at skabe større synlighed nationalt, men også fordi der ligger an
dre udviklingsmuligheder gemt her f.eks. i forhold til den interne kommunikation med deltagere på
festivalen og frivillige. Det er en let måde at få alle de mange lokale fans til at dele information om
festivalen og udnytte den synergi der er.
SWOP facebook profil er øget til 471, hvilket er en 30% stigning, men potentialet for likes burde være
større og kan meget let fås ved lidt annoncering. Der var øget aktivitet under selve SWOP festivalen,
men meget lidt interaktion med opslag. Det skal overvejes hvordan der skabes kontinuitet på sitet,
og hvordan interesse køres op i forbindelse med afholdelse af festivalen. Aaben Dans facebook profil
er også øget fra 874 til 919 likes, hvilket er en forholdsvis lille stigning set i lyset af de mange til
skuere til SWOP. Der er absolut potentiale for at udvide arbejdet med begge sites.
Website analytics er ikke taget i brug, det er til en vis grad afhængigt af at det er lavet en digital
strategi.
Konklusionen på mål 5 må være, at der mangler en kommunikations person ansat med det speci
fikke fokus. Når festivalen har det høje kunstneriske og strategiske niveau burde kommunikations
startegien følge med – det fortjener alle.

Mål 6 - At TEAMet for SWOP fungerer optimalt og bruger deres
kompetencer
Succeskriterier:
1. At ansatte og deres kompetencer forbliver i organisationen
2. At TEAMet formår at arbejde sammen om at afvikle SWOP – både de fastansatte, løst ansatte og
frivillige – og har det sjovt med det.
3. At alle oplever klare roller og lethed i deres arbejde
4. At alle har mulighed for at se enkelte forestillinger selv og forstår den faglige sammenhæng de
agere i.
5. At der indsamles råd til hvordan arbejdsforhold/opgaver kunne forbedres.

Aaben Dans har været gode til at fastholde personale og det er i stort omfang de samme mennesker,
der har stået bag afvikling af alle SWOP festivaler, hvilket giver stor tryghed. De har været gode til at
udbygge og fundere organisationen organisk og få alle til at føle sig velkomne og værdsatte. De fri
villige indgår let og ubesværet i arbejdet med SWOP. Som Stine der er frivillig siger: Det er hyggeligt
at være på SWOP for vi er en stor familie, hvor man får et kram når man kommer. Og når man først
har været med, så bliver man hilst med åbne arme, når man kommer tilbage – det er vores teater!!!
Lars Bjørn peger på betydning af at være tilknyttet Aaben Dans som formidler: i de her år hvor der
har været SWOP, har jeg fået nogle interessante jobs omkring formidling af dans. Her er man en del
af familien og det er tættere på – det er fedt.
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Der er generel enighed fra de deltagende grupper og fagfolk om, at organisering af festivalen er upå
klagelig. Andreas Denk/Plan D siger: The practical organisation is perfect – everything is very good
organized. Christine Devaney/Curious Seed siger: The team they are so supportive and curious about
my process – they call it SWOP and you can feel it, they are really interested in exchange. Bastian
fra Declarations of Love er også vild med at være på festivalen: People here are really nice and it is
well organized, so it has been a great pleasure to perform here. Erik Kaiel siger varmt om teamet på
Aaben Dans: It is a great team. I have such a god time when I come here, that I think why don’t I live
in Roskilde? They are just really warm human beings and they do a really good job and all of them
has so much integrity – they are not doing this for their own ego reason, they want to bring beauty
and art to the world and share that with other people, and help people on their own journeys by
sharing art with them. Thats just very admirable.

Thomas Nørskov siger om afviklingen af SWOP: det er super fedt med den tjekkede gruppe vi arbejder i, der planlægger tingene ned til mindste detalje. Vi kan se hvor vigtigt det er for at afholde en
festival som SWOP. Jeg kan mærke når jeg gør min del og kommer tilbage, så har det hele kørt som
smurt, og det er jo en fantastisk ting at være en del af. Jeg kan jo mærke, at folk er involveret og ved,
hvad de skal - og det giver tryghed.
I forbindelse med evalueringsprocessen for SWOP 16 er der blevet lavet en proces med udgangs
punkt i værktøjet Talent Dynamic, for at sætte fokus på både teamets individuelle kompetence og
team samarbejdet. Lisbeth Klixbüll skrev efterfølgende dette om arbejdet: Gennem de individuelle
test af det fastansatte personale i teatret blev vi, på en ny måde, opmærksom på hinandens styrker
og naturlige kompetencer. Dette medførte, at vi naturligt begyndte at italesætte og diskutere disse.
På den efterfølgende workshop fokuserede vi på virksomheden som helhed.
Hvilke dynamikker vi som teamsammensætning besidder og hvordan vi bedst udnytter disse, med
mest muligt flow, i forhold til de visioner og de arbejdsopgaver teatret har.
Man må konkludere at målene i mål 6 er nået, og at der arbejdes konstruktivt med arbejdsforståelse
og processer. Der afholdes uddybende interne evalueringer efter festivalen, hvor der systematisk
indsamles råd til hvordan arbejdsforhold/opgaver kan forbedres.
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Hvad bør der sker fremover
• at offentlige og private tilskudsgivere støtter op om en fortsættelse af SWOP Festival med dens
dobbelte spor af kunst og pædagogik for at fundere og udvikle den professionelle dans udbredelse
og dermed styrke dansk dans internationale position og samtidig synliggøre de mange fordele,
der er ved at styrke børn og unges forståelse af kroppens muligheder
• at festivalen fortsat rummer forestillinger af høj professionel kvalitet for mange aldersgrupper
med præsentation af variation i stil og genrer samtidig med at det pædagogisk sigte med aktiv
involvering af børn og unge i alle aldre sammen med voksne udvikles
• at SWOP også fremover vil være forankret i Roskilde, så man har den bedste platform for den fag
lige nationale/internationale formidling
• at der fremover samarbejdes yderligere med organisationer i Roskilde, og at festivalen funderes i
disse samarbejdsmuligheder.
• at der undersøges muligheder for også fremover at skabe dans til utraditionelle steder.
• at det kunstneriske program fortsat har forestillinger både for institutioner og familier, så man får
en bred fundering af festivalen
• at der arbejdes videre med hvordan man kan indtænke ROK Fyrtårnet og andre pædagogiske
tiltag i relation til SWOP, måske med et særligt Fyrtårnsmøde under festivalen med erfaringsud
veksling.
• 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 opbyg
get
• 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 arbejdes langsigtet og strategisk med at opbygge en interesse nationalt blandt både fag
folk og presse for SWOP, evt. gennem artikler om SWOP 16 og festivalens resultater både kunstne
risk og pædagogisk og evt. Gennem nytænkning af dansk deltagelse i netværksmøder.
• at Aaben Dans arbejder med at få udviklet en langsigtet digitaliserings strategi og gør strategisk
brug af de sociale medier til at skabe synlighed og lette kommunikation omkring festivalen. Det
bør overvejes at ansatte en konsulent/deltidsmedarbejder til dette arbejde.
• at Aaben Dans får mulighed og tid til at arbejde strategisk med udvikling af festivalen og det op
søgende arbejde med at finde egnede forestillinger
Evalueringsrapportens formål er at synliggøre og dokumentere SWOP Festivalens vellykket bidrag til
at vise den moderne dans for børn og unge. Rapportens formål har også været at videreformidle erfa
ringer 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
projektets interessenter og målgrupper på www.aabendans.dk

Susanne Danig, maj 2016
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Bilag
1. Festivalens mål, succeskriterier og indikatorer
2. Programoversigt med tilskuer/deltagerantal
3. Oversigt over PR og presse
4. Evalueringens materiale
5. Regnskab

BILAG (1)
Festivalens mål, succeskriterier og indikatorer
MÅL

At nå et større og bredere publikum
til dans for børn og unge i Roskilde

SUCCESKRITERIER

Tilskuerantal i Roskilde øget i
forhold til SWOP 14 (2510)
At der er forestillinger tilgængelige
for alle aldersgrupper

At styrke børn og unges glæde ved
selv at danse

INDIKATORER

Antal af benyttede billetter
Optælling af publikum ude
Festival program

At flere publikum kommer igen/har
kendskab til Aaben Dans

Interviews

At der kan ses en sammenhæng
mellem SWOP og dansefyrtårnet
ROK

Optælling publikum

At børn og unge deltager i pop-up
aktiviteter

Videointerviews

Programmer

At børn/unge opdager hvor forskellig
artede udtryk, der findes inden for
dansen – og at de ser det kan være
relevant for dem
At udstikke nye veje for dans for
børn og unge og styrke kvalificerin
gen af det danske scenekunstmiljø
for dans

At der er bredde i festivalens
program i forhold til genre og mål
grupper

Program

At det kunstneriske program opfat
tes som nytænkende og interessant

Oversigt fagdeltagere festival

At seminarer og netværksmøder har
høj deltagelse
At danske scenekunstnere gæster
festivalen og deltager i aktiviteter
At der kan spores en øget bevidsthed
om danske danseforestillinger for
børn/unge
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Seminar materiale/deltagerliste

Videointerviews

BILAG (1)
Festivalens mål, succeskriterier og indikatorer
MÅL

At forankre festivalen lokalt, natio
nalt og internationalt

SUCCESKRITERIER

At der er skabt flere samarbejder i
Roskilde omkring festivalen
At Roskilde borgere i højere grad
kender festivalen
At der opnås national omtale af
festivalen

INDIKATORER

Festival program
Videointerviews
Presseomtale
Tilmelding til seminar og fore
stillinger fagfolk

At der er international interesse for
festivalens på et højt fagligt niveau
At synliggøre SWOP – primært på de
digitale platforme

At der bliver etableret og fulgt en
digital strategi for festivalen på de
to facebook profiler SWOP og Aaben
Dans
At Facebook likes/comments/visnin
ger på SWOP profil øges (start 350)

PR materiale for festivalen
Website/facebook etc.
Presseartikler
Indslag i digitale medier

At Facebook likes/comments/
visninger på Aaben Dans profil øges
(start 874)
At øge antallet af mailmodtagere til
Aaben Dans Nyhedsbrev
Website analytics tages i brug og der
laves mini analyse af brug
Anmeldelse af 2-3 forestillinger i
national presse
At der er lokal presseomtale 4-5
gange af festivalen
At TEAMet for SWOP fungerer opti
malt og bruger deres kompetencer

At ansatte og deres kompetencer
forbliver i organisationen
At TEAMet formår at arbejde sam
men om at afvikle SWOP – både de
fastansatte, løst ansatte og frivillige
– og har det sjovt med det.
At alle oplever klare roller og lethed i
deres arbejde
At alle har mulighed for at se enkelte
forestillinger selv og forstår den fag
lige sammenhæng de agere i.
At der indsamles råd til hvordan
arbejdsforhold/opgaver kunne for
bedres.
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Talent Dynamic analyse/workshop
Videointerviews

BILAG (2)
Programoversigt med antal tilskuere deltagere
Gruppe / forestilling el. aktivitet

Sted

Aldersgruppe

Datoer
/ gange
vist

Antal
tilskuere

Dansstationen / Dear Humans (SE)

Laboratoriet

Fra 10 år

28/4 + 30/4
+ 1/5 – 3

245

Zebu & Minsk / Sand Forvirring (DK)

Roskilde Bibliotek

Fra 8 år

28/4 + 1/5
–3

230

Sparrow Dance / Fly Trap (DK)

Roskilde Katedralskole

Fra 6 år

28/4 + 29/4
–2

266

Race Horse Company / Motosikai (FI)

Stændertorvet & Musicon

Alle

29/4 + 30/4
+ 1/5 – 3

1230

Dalija Acin Thelander /
Sensescapes (SE)

Laboratoriet

3-18 mdr.

1/5 + 2/5 - 4

169

Plan D / Venner på biblioteket (NL)

Roskilde Bibliotek

Fra 4 år

29/4 + 30/4
-3

207

The 100 Hands & Aaben Dans /
Ind i varmen (NL/DK)

KARA - Varmekraftværket

Fra 6 år

30/4 + 1/5
– 4 + 1 GP

354

Curious Seed/Chalk About (UK)

Roskilde Bibliotek

Fra 11 år

29/4 + 1/5
–3

173

fABULEUS & NBprojects /
Declaration of love (B/NL)

Laboratoriet

Fra 14 år

29/4 + 30/4
–2

362

Collective Strings

Musicon

Alle

Alle dage

1028

Hoola SWOP

Musicon

Alle

Alle dage

202

Kridt og krop

Musicon

Alle

1/5

20

Halbal

Musicon

Alle

30/4 & 1/5

218

Orientel mix

Stændertorvet/Laboratoriet

Alle

29/4

310

Indvielse Stændertorvet /
Danse popup

Stændertorvet

Alle

30/4

750

ROK fyrtårn danse pop-ups / visninger

Roskilde bymidte/Stændertorvet

Alle

29/4, 30/4

520

SWOP Dans workshop

Stændertorvet/Musicon

Alle

30/4 og 1/5

79

SWOP up bus

Musicon

Alle

30/4 & 1/5
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DIM koncert

Musicon/Laboratoriet

Alle

30/4

80

Branchemøde

Vineyard – Roskilde

Fagfolk

1/5

18

Seminar om Kunst og / eller læring

Laboratoriet

Fagfolk

2/5

59

48

6574

TOTAL SWOP
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BILAG (3)
PR og presse
Februar
2016
Pressemeddelelser

Marts
2016

X

April
2016
X

Flyer (3) Roskilde

5.000 stk.

Program (12 s.)

5.000 stk.

Plakater (A1)

200 stk.

Plakater (A3) – 200 hver forestilling

1800 stk.

Beachflag

5 stk.

Bolcher

5 kg

Muleposer

200 stk.

Strygemærker

200 stk.

Website

X

X

X

Facebook – 2 sider

X

X

X

Annoncering - dagblade

MetroXpress, Roskilde
Dagblad, Roskilde Avis,
Paperboy

Annoncering - fagblade

Terpsichore,
Teateravisen
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BILAG (4):
OVERSIGT OVER EVALUERINGENS MATERIALE
Billetsalgsstatistikker
Programmer og PR materiale, kursusbeskrivelser etc.
Artikler/anmeldelser i presse

28 videointerviews foretaget under festivalen af Susanne Danig med:

BØRN/UNGE PUBLIKUM
Nicoline - set Sand forvirring
Laurent og Palle – Chalk About
Isabel og Oskar – Venner på biblioteket
Katrine og Alfred – Inde i varmen
Sigurd – Declaration of Love
Molly, Nanna og Malte - Declaration of Love (ROK deltagere)
Katrine - Declaration of Love (Dansebryggeriet)
Gry – Dear Humans
Zenia (Grys mor) - Dear Humans
Ellen og hendes forældre - Sensescape

UNDERVISERE, DELTAGERE, FAGPERSONER
Jesper de Neergaard – Bora-Bora
Anna Maria Krarup – Dansehallerne
Ellen Kilsgaard – Kridt og Krop workshop
Peter Sunesen - Dansstationen
Lars Bjørn – SWOP Dans koreograf
Raido Bergstein – Estonia
Erik Kaitel – Holland
Paula Redway – UK
Fiona Fergusson - Skotland
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KUNSTNERE
Andreas Denk – Venner på biblioteket
Esther Wrobel – Fly Trap
Jørgen & Loa Carlslund – Sand Forvirring
Bastian - Declaration of Love
Christine Devaney – Chalk About

ANSATTE
Thomas Eisenhardt – Kunstnerisk leder
Lisbeth Klixbüll – Teaterleder
Thomas Nørskov - ROK
Stine og hendes mor – Frivillige

Der er også lavet videoreportager og disse samt udvalgte interviews blev løbende under
festivalen lagt på de to facebook profiler. Alle videoer er samlet i en dropboks mappe hos
Aaben Dans.

BILAG (5):
Regnskabet er vedlagt
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