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TILBUD TIL ALLE SKOLEKLASSER 

FRA BØRNEHAVEKLASSE TIL 9.KLASSE 

I ROSKILDE, HOLBÆK, SLAGELSE, ODSHERRED, 
KALUNDBORG, LEJRE, SORØ OG RINGSTED 

19.-27.MAJ 2012 

I FORBINDELSE MED  

DEN INTERNATIONALE DANSEFESTIVAL SWOP 2012 

Tilbuddet indeholder forestillinger, workshops og undervisningsoplæg. 
Det er gratis for skolerne at deltage! 
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RITUAL                   
(Oplæg til  4.klasse og opefter)  
FAG/Dansk/Engelsk/Samfundsfag/Religion/Historie/Idræt/Teater   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELEVANTE LINKS/ 

• Nationalmuseets udstilling om Eskimoer og 

Grønland 

• Grønlands officielle turismeside 

• DR/skole om dansk hiphopkultur   

• DR/Undervisning om hiphopkulturens 

begyndelse 

• YouTube klip med dansebattle 

 

 

 

 

RELEVANTE TEMAER/ 
Inuitkultur 
• Samspillet med naturen 

 
Hiphop – og Breakdancekultur 
• Musikkens betydning 
• Dansebattle funktionen    

 
Når kulturer mødes,  modsætninger 
og l igheder 
• Inuitkultur VS. Hiphop - og Breakdance 

kultur 
• Den barske vildmark VS. Storbyen  
• Ensomhed 
• Fremmedgørelse 
• Overlevelse 
• Smerte   
• Samarbejde  
• Socialrang 
• Følelser eller mangel på samme 
• Battle funktionen  

 
Krop og bevægelse 
• Bevægelsernes betydning/ symbolik 
• Dynamik og formationer  
• Fremmedgørelse, transformation 

 
Musik og scenografi  
• Musikkens betydning (traditionel, 

messende, grønlandsk trommesang 
overfor moderne hiphop musik) 

• Lydeffekternes betydning  
• Scenografiens betydning 
• Lysets betydning; farver, skift, 

blackouts 
• Kostumernes betydning 

 
Global opvarmning 
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PRÆSENTATION/                                     

‘Ritual’ er en visuel rejse hvor dans, musik og lys smelter 

sammen til en unik hybrid om menneskets og naturens 

urkræfter. I forestillingen mødes den oprindelige Inuit-

kultur og dens forhold til det magiske og besjælede med 

den rå og urbane hiphop- og breakdance- kultur. 

De to kulturer har flere ting til fælles: De er begge overlevelseskulturer, og de bruger begge 

dansen til at tackle konflikter. Mens Inuitkunst tidligere voksede ud af en drift mod overlevelse i 

den arktiske vildmark, er hip hop vokset ud af driften mod overlevelse i de mest rå miljøer i 

Bronx. Hos Inuitfolket har trommedans i mange år været brugt som retspleje, hvor stridigheder 

mellem to parter blev løst gennem dansen. I breakdance er der battles, hvor fighterånd 

transformeres til et markant kunstnerisk udtryk. 

 
 
FAKTA 
TITEL/ Ritual 
KOMPAGNIE/ Next Zone 
IDÉ & KOREOGRAFI/ Lene Boel 
DANS/ Daniel ’Sonic’  Rojas and Flying Buddha/Nequin 
MUSIK/ Rex Casswell 
LYS DESIGN/ Jesper Kongshaug 
KOSTUMER/ Dorte Thorsen 
ALDERSGRUPPE/ 10+ 
VARIGHED/ 45-50 min 
WEB/www.nextzonemoves.dk 
YOUTUBE-KLIP/ http://http://www.youtube.com/watch?v=8bflGZJRwjo 
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JEG VED HVOR DIN HUS DEN BOR 

(Oplæg til  2.klasse og opefter) 
FAG/Dansk/Historie/Idræt/Teater/Billedkunst/Samfundsfag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVANTE LINKS/ 

• Trailer for forestillingen på Aabendans hjemmeside 

• Ny i Danmark – Integration og medborgerskab 

 

PRÆSENTATION/                            

”Nogle gange er hegn nødvendige, men de gavner ikke naboskabet. Når man opfører en mur 

bliver den anden part usynlig, og det er en større trussel end når man kan se dem.” – David 

Newman, Professor i politisk geografi, Ben-Gurion Universitetet.  

RELEVANTE TEMAER/ 
Integration 
 
Kulturmøder 
 
Grænser 
• Fysiske  
• Psykiske  

 
Fremmedgørelse 
 
Nedbrydning/opbygning 
 
Krop og bevægelse 
• Bevægelsernes betydning/ symbolik 
• Dynamik og formationer  
• Fremmedgørelse, transformation 

 
Musik og scenografi  
• Musikkens betydning 
• Lydeffekternes betydning  
• Scenografiens betydning; projektioner, 

flyttekassernes opbygning 
• Lysets betydning; farver, skift, blackouts 
• Kostumernes betydning 
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Grænser trækkes, grænser flyttes, grænser overskrides. I et 

univers af brune flyttekasser er tre mennesker konstant i 

gang med at opbygge, nedbryde og gennemtrænge mure, 

både usynlige mure mellem mennesker og synlige mure af 

stål og beton, der adskiller folk og nationer. Forestillingen 

er en hyldest til de millioner af mænd, kvinder og børn der bliver lukket inde og gemt væk, bag 

ved deres drømme om et bedre liv – og en hyldest til os, der har friheden til ikke at lukke os inde 

bag mure af frygt.  

Jeg ved hvor din hus den bor! er Åben Dans’ eget kunstneriske indspark på SWOP Festivalen. 

Åben Dans’ kunstneriske leder og koreograf Thomas Eisenhardt og instruktør Catherine Poher 

står bag forestillingen, der har turneret flittigt i Danmark og i flere europæiske lande. 

“Humanismen springer op af kasserne, når Åben Dans skaber sanserig dans om fremmedangst i 

‘Jeg ved hvor din hus den bor’”. ***** Børneteateravisen, Anne Middelboe Christensen. 

“Her skaber Thomas Eisenhardt og Catherine Poher en ny slags politisk dans, der hverken er et 

manifest eller en fortælling. En dans, som i sin abstraktion skaber humanismebilleder med 

kroppen” ***** Børneteateravisen, Anne Middelboe Christensen 

“…vellykket og balancerende i Catherine Pohers håndfaste og alligevel poetiske 

instruktion” ***** Børneteateravisen, Anne Middelboe Christensen 

FAKTA 
TITEL/ Jeg ved hvor din hus den bor               
IDÉ, KONCEPT & SCENOGRAFI/ Catherine Poher og Thomas Eisenhardt.                         
KOREOGRAFI/ Thomas Eisenhardt.              
INSTRUKTION/ Catherine Poher                                                
DANS & KOREOGRAFI/ Ole Birger Hansen, Jean-Hugues Meridin og Pierre Enaux / Antoinette 
Helbing                                                               
MUSIK/ Jenno                                                                          
VIDEO/ Jakob Thorbek og Jens Koudahl/Spild af Tid                                                          
LYSDESIGN / Kisser Rosenquist                                               
PRODUKTION/ Lya Lundsager                            
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COUPLE-LIKE #2                                                                    

(Oplæg til  8.klasse og opefter)  

FAG/Dansk/Engelsk/Idræt/Teater/Billedkunst/Samfundsfag/Historie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELEVANTE LINKS/ 

• Trailer for forestilling 

 

PRÆSENTATION/                                                                                                 

Couple-Like #2 er dans i sin reneste form. To unge dansere er på scenen og leverer en fysisk tour 

de force af de usædvanlige. Snart mødes de i et intimt kærlighedsfavntag, snart i udmattende 

slåskamp. De søger ind til hinanden, klamrer sig til hinanden, men deres forsøg på at smelte 

sammen til én er både betryggende og kvælende. 

Hvem trækker hvem? Hvem er den stærke part? Hvem er den svage? Kæmper de for hinanden? 

Eller tager de livet af hinanden? Får de det gode frem i hinanden eller amputerer de hinanden? 

Couple-Like#2 efterlader sit publikum åndeløs. Forestillingen taler direkte fra hjerte til hjerte, 

fra krop til krop. Uden at være belærende, øser den generøst af sin erfaring. 

  
RELEVANTE TEMAER/ 
 
Parforhold/kærester 
• Symbioser 
• Måder at være sammen på 
• Sige fra og til 
• Følelser; klaustrofobi, forelskelse, 

kærlighed, sorg 
 
Krop og bevægelse 
• Bevægelsernes betydning/ symbolik 
• Dynamik og formationer 
• Samhørighed og adskillelse   
 
Musik og scenografi  
• Musikkens betydning 
• Scenografiens betydning  
• Lysets betydning; farver, skift, blackouts 
• Kostumernes betydning 
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”De to dansere i Couple-Like #2 når et intimitetsniveau, der 

både er uhyre fængslende og flertydigt. Forestillingen 

formår i skønneste grad at formidle et følsomt emne og et 

sårbart formsprog til et ungt publikum”  - dommernes 

udtalelse i VSCD Youth Theatre and Concert Awards. 

”Et fysisk, suggestivt og konfronterende livtag med venskabet, for første gang nogensinde 

spillet for et ungt publikum”  **** Volkskrant 

Keren Levi (ISR og NL) og Ugo Dehaes (NL) har skabt Couple-Like #2 til unge på 14+. 

Forestillingen bygger på deres roste voksenforestilling Couple-Like fra 2006, der blev et stort hit 

og har været på turné i store dele af Europa. 

 
 
 
FAKTA 
TITEL/ Couple-Like #2                                                   
KOMPAGNI/ Het Lab            
KOREOGRAFI/ Keren Levi & Ugo Dehaes MUSIK/LYD/ Tom Parkinson                                   
DANSERE/ Maartje Pasman og Ryan Djojokarso                              
LAND/ Holland                                
PREMIEREÅR/ 2010                                             
ALDERSGRUPPE/ 14+ 
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DET MAGISKE LYDCIRKUS 

(Oplæg til  børnehaveklassen og opefter) 	  
FAG/ Dansk/Historie/Idræt/Teater/billedkunst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVANTE LINKS/ 

• Kitt Johnson x-act 

• YouTube klip med Cirque du Soleil   

 

PRÆSENTATION/ 

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger 

egentlig med hinanden at gøre? Intet er, som det ser ud til at være, når performer/jonglør 

Samuel Gustavsson og musiker Sture Ericson inviterer det unge publikum inden for i deres 

Magiske Lydcirkus. Her ændrer musikinstrumenter, kroppe, møbler og dagligdagens genstande 

RELEVANTE TEMAER/ 
Cirkus 
Fantasi  
Leg 
Krop og bevægelse 
• Bevægelsernes betydning/ symbolik 
• Når ”døde” ting bliver levende 
• Kunstnernes brug af hinanden og deres 

rekvisitter 
 
Musik og scenografi  
• Musikkens betydning  
• Elektronisk musik overfor livemusik 

(instrumenterne i forestilling) 
• Scenerummets betydning 
• Rekvisitternes betydning 
• Lysets betydning; farver, skift, blackouts 
• Kostumernes betydning 
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funktion på magisk vis. Det er en intim og poetisk 

forestilling, der sanseligt og ordløst sætter gang i 

fantasien. 

Det Magiske Lydcirkus er en videreudvikling af den 

anmelderroste nycirkus-forestilling Aber Dabei fra 2007 af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act. 

Det Magiske Lydcirkus folder sig ud i et legende og undersøgende univers. 

 

Sture Ericson er komponist og livemusiker på alle kompagniets produktioner, senest 

komponerede han musikken til Kitt Johnsons solo i MELLEMRUM/nørrebro (2010).  Derudover 

har han igennem mange år været en del af det internationale miljø for eksperimenterende 

improvisationsmusik og har turneret i Europa og Nordamerika. 

www.myspace.com/stureericson   Samuel Gustavsson er jonglør og performer, og har i 

Kitt Johnson X-act-regi optrådt i forestillingerne: The Lemonkeepers (2004), Palimpsest (2006) 

og senest Aber Dabei (2007). Samuel har turneret verden rundt med Cirkus Cirkör og har 

produceret forestillinger siden 2006. Derudover er han også en del af kompagniet Rapid Eye. 

 www.samuelgustavsson.com  Det Magiske Lydcirkus er produceret af teaterforeningen 

Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Dansk Artist Forbund. 

 
FAKTA 
TITEL/ Det magiske lydcirkus                            
PRODUCENT/ Kitt Johnson X-Act                                 
ISCENESÆTTELSE/ Samuel Gustavsson KOMPONIST / Sture Ericson                               
LAND/ Danmark/Sverige                                                                                                                
ALDERSGRUPPE/ 6+                                                                                                               
VARIGHED/ca. 35 min                                                                                                                                       
WEB/ www.samuelgustavsson.com og www.myspace.com/stureericson 
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WE DANCE TO FORGET       
(Oplæg til  6.klasse og opefter)        

FAG/Dansk/Engelsk/Historie/Idræt/Teater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELEVANTE LINKS/ 

• Trailer for forestilling på YouTube  

• YouTube klip med Line dance  

• YouTube klip fra balletten; Svanesøen 

• YouTube klip fra filmen, Dirty Dancing 

• YouTube Klip; Michel Jacksons 

musikvideo til Thriller  

• YouTube Klip; Backstreet Boys musikvideo til Everybody 

 

 

 

 

 

 

RELEVANTE TEMAER/ 
 
Dansens betydning gennem historien 
• Populære danse/ stilarter gennem tiden  
• Dans i forskellige lande/verdensdele 
• Dans i gamle film og musikvideoer 
• Sammenhængen mellem dans, musik og evt. 

mode, igennem tiden 
• Betydningen af tv. programmer som ”Vild med 

dans” og ”kan du danse eller hvad?” 
 
Krop og bevægelse 
• Bevægelserne i forestillings betydning/ 

symbolik 
• Dansernes brug af hinanden 
• Referencer i forestilling, til film, kunstnere og 

perioder 
• Betydningen af egen deltagelse i forestilling 

 
Musik og scenografi  
• Musikkens betydning 
• Lysets betydning; farver, skift, blackouts 
• Scenerummets betydning  
• Kostumernes betydning  
 
	  



 SWOP I SKOLEN        
	  

	   12	  

PRÆSENTATION/ 

To dansere folder sig ud til soundtracket af DJ Bobby 

Ewing fra Discobar Galaxy. Publikum tages med på en 

erindringsrejse ind i dansens og popmusikkens historie, fra 

Ginger og Fred, over Patrick og Baby, til Michael og Janet.  

 

We dance to forget er en livsbekræftende danseforestilling, hvor danseglæden smitter og 

publikum forføres ind i et musi-kalsk underholdende og dragende univers. Musikken sætter sig i 

kroppen, og efter forestillingen inviteres publikum til at danse på scenen. 

 
 
 
FAKTA 
TITEL/ We dance to forget 
KOMPAGNI/ fABELEUS 
KOREOGRAFI/ Koen de Preter 
MEDVIRKENDE/ Kohn de Preter & Maria Ibarretxe  
ALDERSGRUPPE/ 12+ 
VARIGHED/ 90 min., inkl. dans efter forestillingen 
PREMIEREÅR/ 2009  
WEB/ www.fabuleus.be og www.koendepreter.com 
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PRÆSENTATION/ 

URBAN EXPLORER – 
MURAKAMIFICATIONS 
I Urban Explorer – Murakamifications inviterer Erik Kaiel sit publikum på en unik og 

overraskende oplevelse i det offentlige rum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt og inspiration fra de magiske og surrealistiske fortællinger i Haruki 

Murakamis forfatterskab, skaber Kaiel en fysisk intensiv og absurd forestillingsverden, der 

tager afsæt i dans og parcours. Urban Explorer – Murakamifications er dans, som du aldrig har 

set det før. Og du ser samtidig din egen by med helt nye øjne. 

 

 

 

 

FAKTA 

TITEL/  

KOMPAGNI/ Archeopteryx 8.  

KOREOGRAFI/ Erik Kaiel.  

DANS & PARCOURS/ 4 dansere.  

LAND/ Libanon/Holland/USA.  

ALDERSGRUPPE/ Familieforestilling. 

 WEB 
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PRÆSENTATION/ 

ALLES 
ALLES er en sang. ALLES er en dans. ALLES er en bevægelse, en rytme, et ord. ALLES er det, du 

kender. ALLES er alt det, du ikke kender. 

I en musikalsk duet leger Alma Söderberg og Angela 

Peris Alcantud med den skøre idé: at gøre alting på 

samme tid. Med deres stemmer og kroppe forvandler 

de sig til vand, jordskælv og helikoptere. De synger 

sange, pludrer og plaprer, danser og trommer. Verden 

er stor og forunderlig, og det fejres i stor stil af Alma 

og Angela i denne rytmiske, farverige og dynamiske forestilling. 

Forestillingen er baseret på Alma Söderbergs debut for voksne og unge ’Cosas’, der lige nu 

turnerer i store dele af Europa. Du kan se en forsmag på forestillingen her 

Alma Söderberg er en svensk koreograf, performer og musiker – og et af de største talenter 

inden for europæisk koreografi og scenekunst. Hun har studeret flamenco, moderne dans og 

koreografi på the School for New Dance Development i Amsterdam, og hun har vundet flere 

priser, bl.a. for forestillingerne ’Freedom of Speech’ og ’Entertainment’. I Almas univers indgår 

lyd, bevægelse og tale som ligeværdige elementer. Og så er hun også trommeslager og synger i 

‘the John The Houseband’. 

FAKTA 
TITEL/ ALLES 
PRODUKTION/ Het Lab  
KOREOGRAFI & DANS/ Alma Söderberg og 
Angela Peris Alcantud  
DRAMATURGI/ Moos van den Broek  
LAND/ Sverige/Holland 
PREMIEREÅR/ 2012 
ALDERSGRUPPE/ 4+  
VARIGHED/ ca. 40 min 
 WEB 
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PRÆSENTATION/ 

SNEØJNE 
Sneøjne er en poetisk og sanserig danseforestilling, der handler om følelsen af at vågne op i et 

uberørt snelandskab. Alt ser anderledes ud, verden er ny og fin og ren, og der hersker en særlig 

stemning af hemmelig poesi. Man ser verden med andre øjne. Med Sneøjne. 

Tali Rázga har skabt forestillingen 

som opføres af to dansere og en 

musiker. Tali er danser, koreograf og 

dansepædagog og har sit eget 

kompagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FAKTA 
TITEL/ Sneøjne 
KOMPAGNI/ Tali Rázga Danseteater 
KOREOGRAFI/ Tali Rázga  
MEDVIRKENDE/ Marie Sol Sandberg (danser), Tomomi 
Yamauchi (danser) og Søren Dahl Jeppesen (musiker)  
SCENOGRAFI/ Ida Marie Ellekilde  
DRAMATURGI/ Christine Fentz 
ALDERSGRUPPE/ Fra 0-4 år  
VARIGHED/ ca. 30 min  
LAND/ Danmark 
PREMIEREÅR/ 2008 
 WEB 
	  



 SWOP I SKOLEN        
	  

	   16	  

 

PRÆSENTATION/ 

OOGLY BOOGLY 
Oogly Boogly er en interaktiv bevægelsesoplevelse for helt små børn i alderen 12-18 måneder. 

De små børn og deres voksne inviteres inden for i et farverigt og oppustet telt specialdesignet af 

Architects of Air. Børnene kravler frit rundt i rummet, der er støvsuget for legetøj og andre 

distraktioner. De fire dansere 

aflæser og efterligner børnenes 

bevægelser, lyde og følelser – og 

en række små koreografier tager 

form i et uforudsigeligt, legende 

og frit flow mellem danserne og 

børnene. De voksne kigger 

naturligvis hele tiden med fra 

sidelinjen. Oogly Boogly spiller 

kun i Roskilde! 

 

 

Oogly Boogly er oprindeligt skabt 

i England af koreograferne Guy 

Dartnell og Tom Morris. 

Forestillingen har turneret i store 

dele af Europa og i Australien. I 

2005 skabte Dansstationens 

Turnékompagni (S) en svensk 

version af forestillingen i et 

samarbejde med 

Malmöfestivalen. 

FAKTA 
TITEL/ Oogly Boogly 
KOMPAGNI & PRODUKTION/ Dansstationens 
Turnékompagni  
IDÉ & KOREOGRAFI/ Guy Dartnell & Tom Morris 
SCENOGRAFI & TELTDESIGN/ Architects of Air 
MEDVIRKENDE/ Anna Välilä Leis, Oskar Frisk, Jennie 
Lindström og Emelie Garmén (dansere) og Peter 
Sunesson (teltguide)  
PRODUCENT/ Dansstationen 
LAND/ Sverige 
ALDERSGRUPPE/12-18 måneder. Der er plads til otte 
småbørn plus 16 voksne i teltet af gangen  
VARIGHED/45 min 
 WEB 
	  


