PROGRAM 2021

VELKOMMEN TIL IN2IT
In2IT er en internasjonal dansefesival,
som fra 2021 vil arrangeres i
Kristiansund og (delvis) Sunndalsøra i
Møre og Romsdal. Festivalen ble
grunnlagt av Tendai Makurumbandi i
oktober 2016 og har siden fortsatt årlig.
Fra 4. - 10.Oktober 2021 arrangerer vi
festivalen for sjette gang.
Vår misjon er å bygge bro mellom ulike
mennesker, kulturer, tradisjoner
og kontinenter. Vi ønsker å skape
møteplasser som utfordrer, overrasker
og gir gode opplevelser.
Vi ønsker å styrke, utvikle og profesjonalisere det allerede etablerte
dansemiljøet i regionen.

INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
4 - 10 OKTOBER 2021
KRISTIANSUND
SUNNDAL

6th edition - “Connect through
our differences”

TENDAI MAKURUMBANDIBIOGRAFI
Tendai M. Makurumbandi (*1985),
Harare, Zimbabwe) er en profesjonell
danser og koreograf med base i Norge.
Han har en MA i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) (2021) og BA i
dans og koreografi fra National Ballet of
Zimbabwe (2005).
Fra 2006 til 2012 jobbet og turnerte
Makurumbandi mye med avdøde Lena
Josefsson Kompani Raande Vo i Sverige
og i utlandet. Senere flyttet han til Norge
for å jobbe med Kristiansund Opera som
danser og lærer.
I løpet av sin tid i Kristiansund via
Sunndalsøra etablerte han Compassion
2Dance Company, International Dance
Festival (2016), og fikk fart på utviklingen
i dansemiljøet i Møre og Romsdal fylke.
Han har koreografert verk som Silent
drum, Nyami Nyami og Angels Amongst
Us som har blitt presentert på regionale,
nasjonale og internasjonale plattformer.
Makurumbandi henter inspirasjon
fra estetikk som forener både
tradisjonelle og moderne uttrykk og er
opptatt av koreografi som en
historiefortelling som overskrider
etnisitet og identitet. Hans arbeid er
beskrevet for å ha et kritisk perspektiv

på samfunn og identitet.
For å gjøre det mulig å diskutere
kompliserte idetitetsspørsmål,
frembringer Makurumbandi skygger
som metafor, som en måte å strekke
tvetydigheten og naturen til vår fantasi,
oppfatning og forståelse av selvet og
hverandre.

PROGRAM TEAM:
Catherine Smirles Ingebrigtsen
Hege Lauritzen
Anniken Wagner
Sanna E Ryg
Brit Westavik
Mai Cecilie Venaas
Tendai Makurumbandi

DIFFERENT BODIES CONNECT THROUGH
OUR DIFFERENCES
(PANELSAMTALE)

4.Oktober 2021, kl 17:30
Festiviteten, Kristiansund
Lengde: 45min
DELTA PÅ ZOOM

Meeting ID: 726 7077 6751
Passcode: 164SKa

PANEL
I dette panelet vil vi møte alle
koreografene som er del av årets
program.
Hver koreograf vil presentere arbeidet
sitt og delta i en diskusjon rundt temaet;
forskjellige kropper - å finne forbindelse
gjennom forskjeller, med andre
koreografer.
Paneldeltakere:
James Wilton
Tony Tran
Eivind Siljeseth
Daniel Proietto
Ornillia Ubisse
Elisabeth Ludwig
Daniel Mariblanca
Ingeborg Dugstad Sanders
Guro Nagelhus Schia
Tendai Makurumbandi
Moderator:
Sanna E. Rygg

REALNESS (FILM) NAGELHUS SCHIA
PRODUCTIONS OG
NSP 2 (NO)
4.Oktober 2021, kl 19:00
Festiviteten (Kristiansund)
Lengde: 30 minutter
Støttet av: Bærum kommune Viken
BILLETTER
fylkeskommune, Talent Norge og

REALNESS
Realness er en mørk komedie av
Daniel Proietto, som leker med
konseptet for reality-TV og tvinger oss til
å konfrontere våre egne fordommer og
moralske forfall. Realness konfronterer
publikum med svært viktige tema som
rasisme, mobbing, overgrep, maktmisbruk og manipulasjon.
Sammen med Guro Nagelhus Schia
spiller Daniel Proietto selv mot danserne
i Realness. De portretterer henholdsvis
The Producer og Camp Maestro, to manipulerende personer som ikke legger
noe imellom for å øke seertallet til TVshowet sitt.
Realness bruker elementer fra dans,

drama, komedie og film. De unge
danserne fra NSP 2 gjør en formidabel
innsats – de danser, spiller, rapper og
synger foran kamera! Vi får i tillegg se
flere profilerte scenekunstnere som
Niklas Gundersen, Silya Nymoen, Mimi
Divine, Vebjørn Sundby og Alan Lucien
Øyen i gjesteroller.
Med Realness har Nagelhus Schia
Productions erobret nytt terreng. «Vi i
NSP har tatt sjanser og lært utrolig mye
i denne tiden. Vi valgte å bruke mye tid
og krefter på dette isteden for å lage
ferdig to produksjoner som nå sannsynligvis ville hopet seg opp i kø ved
spillestedene og muligens aldri ville blitt
vist på grunn av stengte scener i 2020
og 2021», sier kunstnerisk leder Guro
Nagelhus Schia.
OM NAGELHUS SCHIA
PRODUCTIONS
Nagelhus Schia Productions er Norges
tredje nasjonale dansekompani med fast
offentlig bevilgning.
Initiativtaker og kunstnerisk leder Guro
Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby har lang
fartstid og høy profil på samtidsdansscenen i Norge og internasjonalt.
I tillegg til å produsere og promotere
danseproduksjoner av høyeste kvalitet,
er en prioritert oppgave for kompaniet
å engasjere nyutdannede dansere og
støtte talentutvikling på høyeste profesjonelle nivå. Kompaniet flyttet inn i
egne lokaler i Sandvika – Studio NSP – i
juni 2020. Kompaniet er støttet av Viken

fylkeskommune, Talent
Norge, SpareSparebankstiftelsen
DNB
bankstiftelsen og Bærum kommune.

Takk til Terje Wessel Øverland

OM DANIEL PROIETTO
Argentinske Daniel Proietto kom til
Norge for første gang i 2003 for å
jobbe med Carte Blanche og har siden
2007 jobbet frilans som danser og
koreograf. Proietto har samarbeidet
med koreo- grafer som Russell Maliphant, Sidi Larbi Cherkaoui og Alan Lucien
Øyen, og har skapt egne verk for den
norske Nasjonalballetten, Wiener Staatsballett og den cubanske nasjonalballetten blant annet.
Proietto har vunnet en rekke internasjonale priser og utmerkelser for sitt arbeid, både som danser og
koreograf.

KUNSTNERISK TEAM OG
MEDVIRKENDE:
Manus, koreografi og regi:
Daniel Proietto
The Wannabes:
Anna Benedicte Andresen, Elias Bäckebjörk, Iannes Bruylant, Torill Kolsrud,
Vivian Pakkanen, Victor A. O. Pedersen,
Panisara Wanlopbanhan
Camp Maestro: Daniel Proietto
The Producer: Guro Nagelhus Schia
The Floor Manager & The Host: Vebjørn
Sundby
The Crits: Mimi Devine, Silya Nymoen,
Alan Lucien Øyen
The Driver: Niklas Gundersen
The Dropout: Rasmus Tirronen
Produksjonsleder M12: Martin Flack
Fotografer: Martin Flack, Marius Marthinussen Søreide,
Olafur Jonsson
Lyddesign: Mathias Grønsdal Johannesen
Lysdesign: Silje Grimstad
Komponist: Martin Horntveth

Tekstforfatter og medkomponist:
Stella Mwangi
Musikere: Martin Horntveth, Stella
Mwangi, Per Einar Watle, Håkon Aase,
Ivan Blomqvist, Erik Johannessen
Musikkmiks: Martin Horntveth, Morgan
Nicolaysen, Simon Bergseth
Rekvisitør: Silje Wiedswang Larsson
Scenograf: Cecilie de Lange
Kostyme: alle medvirkende
Kunstnerisk leder: Guro Nagelhus
Schia
Assisterende kunstnerisk
leder: Vebjørn Sundby
Prøveleder: Kristin Hjort Inao
Innspillingsassistent: Pia Elton
Hammer
Produsenter: Tara Ishizuka Hassel
(NSP), Grethe Brækkan (BKH)
Produsert av: Nagelhus Schia
Productions
Co-produsert av: Bærum Kulturhus og
M12 Kultur

FOUR SEASONS JAMES WILTON DANCE
(UK)
5.Oktober 2021, kl 19:00
Sunndal Kulturhus
Lengde: 55 min

BILLETTER

8.Oktober 2021, kl 19:30
Festiviteten, Kristiansund
Lengde: 55 min
BILLETTER

Ved å bruke Max Richters rekomponerte
versjon av Vivaldis hovedverk De Fire
Årstider har James Wilton Dance skapt
et verk med enorm fysisk, drivende energi og feiende skjønnhet.
Breakdans, akrobatikk,kampsport og
klassisk dans smelter sammen ved
siden av den fantastiske scenen og
kostymedesign av Vibeke Andersen
(designer for Opera Graz, Bregenz
Festival).
Forestillingen er akkompagnert av de
dynamiske lysdesignene til Paul Milford
og video av kritikeranerkjente film
skaper Daniel Martin.
Den abstrakte, men ærlige og
menneskelige koreografien relaterer
hver av de fire sesongene av den
musikalske komposisjonen til
universets fire stadier.
Hver seksjon har en ny stil innen
kostyme, scene og belysning, noe som
skaper en svært visuell opplevelse for
publikum.

MEDVIRKENDE
Choreography/performance:
Sarah Jane Taylor, James Wilton
Kostyme og scenografi:
Vibeke Andersen
Musikk:
Max Richter/Vivaldi
Fotograf / Film:
Daniel Martin
Lysdesign:
Paul Milford

JAKOB TONY TRAN (NO)
6.Oktober 2021, kl 19:30
Festiviteten, Kristiansund
Lengde: 45min
BILLETTER

Jakob er en forestilling for to mannlige
utøvere som utforsker et avhengighetsforhold mellom to mennesker, og den
friksjonen og maktforskyvningen som
oppstår da. Det er også en studie av
et emosjonelt forhold bestående av to
menn. Den maskuline intimiteten som
skildres her handler ikke nødvendigvis
om det romantiske eller det seksuelle,
men omfavner alle typer relasjoner.

Hvordan påvirker relasjoner og dualitet,
det at vi ikke lenger er alene, de valgene
vi tar som enkeltindivider? Hvordan
former dette vår oppførsel og våre
individuelle handlinger? Og hvordan
møter vi den andre?

Tony Tran og Knut Vikstrøm Precht
inviterer publikum inn i en leken og
fysisk koreografi som undersøker
hvordan en relasjon kan være
begrensende, frigjørende, støttende og
destruktiv på samme tid.
Publikum blir med på en utforskning av
både utøvernes og egne grenser for
intimitet, vennskap og kjærlighet, og
spenningen som ligger i overgangen
mellom alle disse fasene og følelsene.
Samtidig bryter stykket med den
tradisjonelle fremstillingen av
maskulinitet og de konvensjonelle
forventningene til kjønnsrollene.

Skapelse og utøvere: Tony Tran & Knut
Vikstrøm Precht

Forholdet som skildres i Jakob fremstår
som ydmykt og ekte, understøttet av et
utforskende og metaforisk kroppsspråk.
Verket er fortsettelsen til Trans
pågående arbeid om makt og identitet i
menneskelige relasjoner.

Forestillingen presenteres i samarbeid
med Dansenett Norge

MEDVIRKENDE
Koreografi: Tony Tran

Dramaturgi: Thomas Schaupp
Musikk komposisjon: Magnus Bugge
Lysdesign: Tobias Leira
Foto: Jacob-Andreas Leonardsen
Støttet av Nordisk Kulturfond, SPENN,
Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Oslo
Kommune, Fond for utøvende kunstnere,
i-Portunus

ALT NÅ –
EIVIND SELJESETH
(NO)
7.Oktober 2021, kl 19:30
Festiviteten (Kristiansund)
Lengde: 55min
BILLETTER

Alt nå tar form av en forestillingssimulator som guider publikum
gjennom sin egen forestillingsevne.
Forestill deg at du lukker øynene.
At verden forsvinner bak øyelokkene
dine og det blir mørk og stille for en
stund. Du ser for deg at du sitter i et
rom. Et rom med stor takhøyde og god
gulvplass.
Forestill deg at du ikke er alene, men at
flere, som deg, sitter på rekke og rad og
ser ut, eller inn i det samme store tomme mørket.
Slik som fra en audioguide i et kunstmuseum, en turistguide i en by eller et
meditasjonsopptak på kontoret, presenteres hver publikummer med individuell
tekst, lyd og musikk gjennom hodetelefoner, hengende fra taket.
På denne måten, utforsker prosjektet
forholdet mellom informasjon,
projeksjon og manipulasjon i et system
av lydlig, kroppslig og visuelt materiale.
Forestillingen er laget av koreograf og
danser Eivind Seljeseth, i samarbeid
med en gruppe scenekunstnere satt
sammen for dette prosjektet.

MEDVIRKENDE
Koreograf:
Eivind Seljeseth
Dansere:
Ingrid Haakstad, Orfee Schuijt og Mathias Stoltenberg
Lyddesigner:
Erik Hedin
Lysdesigner:
Martin Myrvold
Fotografer:
Eivind Seljeseth · Tale Hendnes/Dansens
Hus
Forestillingen presenteres i samarbeid
med Dansenett Norge

ALTERNATIVE
LANDSCAPES
PERFORMANCE
8.Oktober 2021, Kristiansund
Rådhuset: 15:00
Bibliotek : 16:00
Skatepark: 17:00

Alternative Landscapes er en
bevegelsespraksis som tar med samtidsdansen ut av scenerommet og til nye
arenaer i offentligheten.
Prosjektet utforsker bystrukturer og
fysiske landskap gjennom en leken og
fantasifull duett, danset av to utøvere.
Danserne forestiller seg kroppen som
et levende landskap og fyller et åpent
uterom med bevegelse, dynamikk og liv.
Praksisen søker å kroppsliggjøre og
reflektere tanker om byutvikling, på
hvordan hierarkier og ideer rundt
byggestrukturer kan påvirke og relatere
til samtidsdans.
Vår visjon er å ta tilbake det offentlige
rom, med forundring og danseglede!
I prosjektet inviterer vi publikum til å
gjenoppdage byen og omgivelsene, og bli
bevisst på de små detaljene og magiske
øyeblikkene det er lett å overse eller
glemme bort.
Prosjektet er et samarbeid mellom
dansekunstnerne Marit Meløe og Anders
Engebretsen. Inspirasjonen er hentet fra
forlatte og ubrukte området i Oslo. Det
første stedet forestillingen ble vist var
Sørenga bro, en halvutbygget bilbro et
par meter over jernbarnsporet i
Bjørvika. Utbyggingen av broen var

feilprosjektert og arbeidet ble avbrutt,
og broen står igjen som en sjenert trasé
mellom Gamlebyen og sentrum. Ved å
se på broen og andre steder som
symbol på uutnyttet potensiale, i
ntroduserer vi Alternative Landscapes
som en kontrast: praksisen seg som en
feiring av det flyktige og foranderlige, og
rekonstruerer et midlertidig
mulighetsrom gjennom bevegelse og
fellesskap. Samtidsdansens styrke er
å stimulere til fellesskap og refleksjon,
og vi håper å kunne samle mennesker i
ulike deler av landet med en invitasjon
om å gjenoppdage byen eller hjemstedet
sitt, og se omgivelsene med nye øyne.
MEDVIRKENDE
Konsept:
Anders Engebretsen og Marit Meløe
Utøvere:
Anders Engebretsen og Carl Aquilizan
Foto/video:
Brage Pedersen
Prosjektet er utviklet med støtte fra
Kulturetaten/Oslo kommune

DOUBLE BILL:
PUST / ECSTASY
9.Oktober 2021, kl 19:30
Festiviteten (Kristiansund)
Lengde: 60min med 15min pause
BILLETTER

Pust: Ludwig/Zivic (NO)

Ecstasy: Kronos Dance Company (NO)

Pust er et samarbeidsprosjekt mellom
fløytisten Jasmina Zivic og dansekunstneren Elisabeth Ludwig, der både
musikken og bevegelsen oppstår med
pusten som deres felles element.

Ecstasy utforsker det grunnleggende
menneskelige aspektet, som eksisterer
utover ord og er derfor forstått uavhengig
av kultur, språk eller geografisk/
biologisk bakgrunn.

Gjennom å oversette musikkens form
til bevegelse og vice versa, skal det
skapes en dialog mellom de to ulike
uttrykksformer. Akustisk og elektrisk
fløytemusikk smelter sammen til et
lydlandskap som dansen beveger seg i.

Stykket utfordrer den fysiske kroppen
med en veldig spesifikk og intrikat
bevegelsesordforråd og også dets
utholdenhet og evne til å gi slipp.

MEDVIRKENDE
Dans og koreografi:
Elisabeth Ludwig
Musikere:
Jasmina Zivic

En fysisk, mental og følelsesmessig
“let go”, slik at danserne kan finne
frihet i total forlatelse.
MEDVIRKENDE
Koreograf:
Ornilia Ubisse
Dansere:
Mina Guthu, Dina Elvehaug,
Bodil Hindrum, Ornilia Ubisse
Musikker:
Calu Tsemane
Fotograf:
Joakim Ness Pappoulis

RABALDERDANS INGEBORG DUGSTAD SANDERS /
SONDRE FERSTAD (NO)
9.Oktober 2021, kl 11:00 og 13:00
Kunstforening (Kristiansund)
Lengde: 45 minutter
Målgruppe:
Barnehagebarn (2-6 år) i følge av en
voksen
BILLETTER

RABALDERDANS
Rabalderdans presenterer en interaktiv
dansehistorie der dansekunstner
Ingeborg Dugstad Sanders og musiker
Sondre Ferstad tar barna med på en
spennende bevegelsesreise med
levende musikk.
Rabalderdans er en sammensmeltning
mellom workshop, konsert og
performance, hvor barna og
foreldrene deltar hele veien
gjennom fantasihistorien.
Vær forberedt på spennende overraskelser både i skogen, i sjøen og inne i Trollhytta.
MEDVIRKENDE
Dans og koreografi:
Ingeborg Dugstad Sanders
Musikere:
Sondre Ferstad

QUANTUM
ENTANGLEMENT #2
PERFORMANCE
9.Oktober 2021, kl 15:00
Gågata (Kristiansund)
Gratis

Quantum entanglement
(kvantesammenfiltring) er et
fenomen innenfor kvantemekanikken der et eller flere objekter
må beskrives som en helhet, selv
om “de” flyttes” til ulike steder i
rommet. Einstein referert dette
fenomenet som “spooky
action at a distance”.

Quantum entanglement utforsker samspill og tilhørighet til tross for fysisk avstand. Hva gjør sosial distansering med
oss som mennesker? En økende følelse
av ensomhet og uro, en større søken etter nærhet. Mennesker i sin egen
isolerte verden, søker utover, med et
vindu som sperre, for kontakt. Objekter i
samspill “in absentia”.
I en tid der mange er isolerte, vil vi med
Quantum Entanglement utforske
hvordan vi kan skape tilknytning,
samhold og samspill i den fysiske
avstanden.
I samarbeid med det inkluderende
dansekompaniene Danselaboratoriet og
Danseteateret 55 + , vil Quantum
Entanglement #2 dele flere historier fra
pandemien, sett fra ulike menneskers
perspektiv, og med mennesker med forskjellig utgangspunkt for bevegelse.
Forestillingen spilles i et lokale med
store vinduer, med hver sin tilhørende
danser/dansere, som representerer
ulike hjem og ulike rom. Som når man
ved en sen kveldstur er på vandring i
nabolaget og ser en opplyst leilighet.

Man får lyst til å få et glimt inn i en
fremmeds liv. Du ser mennesker, i hvert
sitt fysiske og mentale rom.
Et menneske i isolasjon, i frustrasjon, i
kjedsomhet. Du ser en danser med en
lengsel etter en partner. Nærhet søkes,
duetter formes, på avstand. Musikk
spilles og former en kobling mellom
verdenene. Objektene er en del av en
helhet, på lang avstand. Som de fraskilte
partiklene som fortsatt reagerer
avhengig av hverandre.

MEDVIRKENDE
Av:
Anna Thu Schmidt, Gunhild Løhre, Bjørn
Guo (Guo/Løhre/Schmidt)
Dansekunstnere:
Anna Thu Schmidt, Gunhild Løhre
Musikere:
Bjørn Guo, Bergmund Waal Skaslien
Medvirkende/Dansere:
Medlemmer av Danselaboratoriet og
Danseteateret 55 +
Danselaboratoriet:
Danselaboratoriet har fokus på møter
mellom ulike mennesker i dans. Det blir
tatt utgangspunkt i levd liv, og at alle
som er interesserte i dans kan bidra.
Danselaboratoriet består av voksne
dansere med funksjonsvariasjoner,
profesjonelle og amatører.
Danseteateret:
Danseteateret 55 + er en gruppe med
entusiastiske damer opp til 90 årsalderen. De fokuserer på improvisasjon,
koreografi og eksperimentelle møter
mellom mennesker gjennom dans.

71 BODIES 1 DANCE DANIEL MARIBLANCA
(NO)
10.Oktober 2021, kl 19:00
Festiviteten (Kristiansund)
Lengde: 55min

71BODIES 1DANCE
er et tverrfaglig og koreografisk initiativ
av Daniel Mariblanca.

Målgruppe:
Ungdom fra 9 klasse og vgs./ voksne

Verket er inspirert av 71 personlige
erfaringer og vitnesbyrd fra transpersoner bosatt i Norge, Sverige,
Danmark og Spania.
Denne produksjonen har intensjonen
å gi innsyn, vekke nysgjerrighet og
generere kunnskap rundt det transkjønnede samfunnet fra et menneskelig
perspektiv gjennom et kunstnerisk verk.

BILLETTER

Hva er kjønn? Hva betyr det å være
transperson?
Hva er forskjellen mellom en
transperson og en cisgender person?
Hvilke forskjeller er det mellom
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk,
biologisk kjønn og seksuell legning?
Hva betyr det å bo i skapet? Hva betyr
det å komme ut?

Ved å avsløre forskjellige måter å være
på, ønsker forestillingen å få innsikt i
nye referanser og måter å sette pris på
skjønnhet og generere lyst.
Dansforestillingen er 71 minutter lang,
og inneholder 1 minutt for hver personlig opplevelse som inspirerte dette
verket. Det fysiske arbeidet er basert på
kroppen, kvalitetene og dens teksturer.
Ingen distraksjoner eller ornamentikk,
bare kroppen og dens fysiske.
Den nakne kroppen er et følelsesmessig
belastet sted; den holder på sårbarhet,
styrke, skam, nytelse, intimitet og
empowerment.

MEDVIRKENDE
Konsept/Koreograf/ Danser:
Daniel Mariblanca
Film:
Ursula Kaufmann
Dramaturgi:
Amanda Billberg
Producer:
Camilla Svingen
Lysdesign:
Jon Eirik Sira
Fotograf:
Mar C Llop
Kompnist:
Gunnar Innvær
Miriam Casal Madinabeitia
TOURING TEAM
Danser: Daniel Mariblanca
Lys/lyd: Thomas Bruvik
Tour manager: Davone Sirmans

WORKSHOPS

WORKSHOP MED TONY TRAN
5.Oktober 2021, kl13:30-15:00
Sangens hus, Kristiansund
(for Atlanten VGS 2MU & 3MU)

WORKSHOPS MED ORNILLIA UBISSE
9.0ktober 2021, kl13:30 - 15:00
Sangens hus, Kristiansund
(for Atlanten Danselinje 1MU)

WORKSHOP MED JAMES WILTON
• 6.Oktober 2021, kl16:00-17:30
Sunndal kulturskole, Sunndal
(13+)

WORKSHOPS MED ELISABETH
LUDWIG
9.0ktober 2021, kl 10:00 - 11:30
Gamle bibliotek, Kristiansund
(for ungdomskoler elever)

• 7.0ktober 2021, kl10:00-11:30
Sangenshus, Krinstiansund
(for professionelle dansere)
• 7.Oktober 2021, kl1700-1830
Gamle bibliotek, Kristiansund
(16+)
WORKSHOP MED EIVIND
SILJESETH
6.Oktober 2021, kl17:00-18:30
Gamle bibliotek, Kristiansund
(for ungdomskoler elever)

PRODA (for Professsional Dansers)
WORKSHOP WITH DANIEL
MARIBLANCA
10.Oktober 2021, kl 10:00 - 11:30
Sangens hus, Kristiansund
(for professionelle dansere)
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PROGRAMOVERSIKT

4.10				Different Bodies - Panelsamtale								
				Realness - Film												
5.10				Tony Tran - Workshop										
				Four Seasons
- Forestilling								
				After talk med James Wilton									
6.10				James Wilton - Workshop									
				Eivind Siljeseth - Workshop									
				Jakob - Forestilling											
				After talk med Tony Tran										
7.10				James Wilton - Workshop									
				James Wilton - Workshop									
				Alt nå - Forestilling											
				After talk med Eivind Siljeseth									
8.10				Kronos Dance Company - Workshop							
				Alternative Landscapes - Performance							
				Four seasons
- Forestilling								
				After talk med James Wilton									
9.10				Elisabeth Ludwig - Workshop								
				Rabalderdans - Aktivitet										
				Quantum entanglement - Performance						
				PUST/Ecstasy - Double bill forestilling							
				After talk med Ornillia and Elisabeth							
10.10			Daniel Mariblanca - Workshop								
				71 bodies 1 Dance - Forestilling								
				After talk med Daniel Mariblanca								

														TID						MÅLGRUPPE								STED

								1730- 1830				Alle											Festiviteten, Kristiansund / Zoom
												1900 -2000				Ungdom, voksne								Festiviteten, Kristiansund
										1330 - 1500				Atlanten VGS 2MU & 3MU						Sangens hus, Kristiansund
								1900 - 2000				Alle											Sunndal Kulturhus, Sunndal
									1915 - 1945				Alle											Galleri Barbara, Sunndal Kulturhus
									1600 - 1730				Dansere 13+									Sunndal Kulturskole, Sunndal
									1700 - 1830				Ungdomskole elever							Gamle biblioteket, Kristiansund
											1930 - 2030				Ungdom, voksne								Festiviteten, Kristiansund
										2045 - 2115				Ungdom, voksne								Festiviteten Bar Klubben, Kristiansund
									1000 - 1130				Profesjonelle dansere						Sangens hus, Kristiansund
									1700 - 1830				Dansere 16+									Gamle biblioteket, Kristiansund
											1930 - 2030				Voksne										Festiviteten, Kristiansund
									2045 - 2115				Voksne										Klubben, Festiviteten, Kristiansund
							1330 - 1500				Atlanten Danselinje - 1 MU					Sangens hus, Kristiansund
							1500, 1600, 1700			Alle											Rådhuset, Biblioteket, Skaterparken, Kristiansund
								1930 - 2030				Alle											Festiviteten, Kristiansund
									2045 - 2130				Alle											Klubben, Festiviteten, Kristiansund
								1000 - 1130				Ungdomskole elever							Gamle biblioteket, Kristiansund
										1100 - 1300				Barn 2+										Kunstforeningen, Kristiansund
						1500 - 1600				Alle											Gågata, Kristiansund
							1930 - 2030				Alle											Festiviteten, Kristiansund
							2030 - 2100				Alle											Klubben, Festiviteten, Kristiansund
								1000 - 1130				Profesjonelle dansere						Sangens hus, Kristiansund
								1900 - 2015				Voksne										Festiviteten, Kristiansund
								2030 - 2100				Voksne										Klubben, Festiviteten, Kristiansund

STOR TAKK TIL ALLE SOM
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