DANCE FILM NIGHTS
- Open Air Copenhagen

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK DANSETEATER
DANCE FILM NIGHTS: Den 8. & 9. JULI 2022, kl. ca. 22.45 - 23.35, Ofelia Plads, Kbh.
Foto: Mads Junker (fra filmen AS YOU WERE)

Dance Film Nights er et nyt tiltag under Copenhagen Summer
Dance, der hylder kunstformen - dansefilm. I år vises fem
dansekortfilm med 'lokalitet' som fællesnævner i håbet om at
opdyrke et større dansefilmmiljø herhjemme. Dance Film
Nights foregår under åben himmel på Ofelia Plads, når
danserne er gået af scenen.
Bliv rørt, vakt eller bevæget, når Dansk Danseteater viser en række særligt udvalgte
dansefilm i forbindelse med Copenhagen Summer Dance. Programmet for Dance Film
Nights har fællesnævneren 'lokalitet', da alle film er skabt af lokale filmkunstnere eller
kunstnere med lokal tilknytning. Filmene vil blive vist under åben himmel, når danserne er
gået af scenen fredag og lørdag aften. Der er gratis adgang hertil.

Copenhagen Summer Dance er Danmarks største dansefestival inden for samtidsdans, og
derfor er det oplagt at udvide scenen med et lærred til den spirende og inspirerende
dansefilm-genre.
Filmvisningerne er kurateret af dansefilmkunstner Maia Elisabeth Sørensen og Dansk
Danseteaters kunstneriske leder Pontus Lidberg, der begge har omfattende erfaring med
skabelse af dans på film.
Pontus Lidberg forklarer, at dansefilm åbner et andet vindue ind i dansens udtryk, end det
vi ser på scenen: "Mens en live-danseoptræden tilbyder publikum at flytte blikket frit, giver
skabelsen af en dansefilm omvendt instruktøren et større spillerum, hvori han får flere
muligheder for at kreere nye universer, vinkler, fokus mv., og afprøve forskellige stilarter
og udtryk på en helt anden måde end ved en performance. Derfor er det også interessant
at se dansefilm i kombination og samspil med live-optrædener, som festivalen tilbyder."
Fremme dansefilmmiljøet
Med initiativet Dance Film Nights ønsker Dansk Danseteater at være med til at etablere og
styrke det lokale dansekunstfilmmiljø, derfor har filmene også alle en lokal tilknytning i
håbet om at kunne fremme et større miljø og sætte mere fokus på dansefilm herhjemme.
"Som kunstform har dansefilm ikke slået igennem, og det handler nok blandt andet om
dens udefinerbare form. I hvilken kategori hører den til? Hvordan skal man som publikum
forholde sig til den? Jeg håber, vi får en platform i Danmark, der kan være med til at
facilitere forskellige aktiviteter og derigennem være med til at få sat flere produktioner i
gang," siger Maia Elisabeth Sørensen.
De fem kortfilm tilbyder til sammen et bredt indblik i den særlige kunstart, som dansefilm
er, og repræsenterer en stor bredde af dansefilmkunstnere, herunder filmen TELLER
skabt i forbindelse med det danserdrevne initiativ Short Stories af Dansk Danseteaters
danser Kristin Bjerkestrand.
FILMCREDITS:
MAJI CLAIRE stiller skarpt på europæiske skønhedsstandarder, mens FAST FEED
undersøger, hvordan vores polariserede samfund påvirker de unges mentale helbred
igennem sociale medier. KÆRE TRE; PLEASE DON'T SOILL ON OUR GRAVE fortæller
historien om menneskets historie i relation til, hvor vi er i dag, et tema som: AS YOU
WERE ligeledes kredser om, når den behandler menneskets aktuelle plads, samt
kontrasten og skønheden i både den gamle og den unge krop. Og endelig: TELLER der
griber fat i den nærmeste og mest familiære intimitet imellem mennesker, der udvikler sig
sammen.
AdeY og Ira Mandela Siobhan - Fast Feed (2020)
Frederik Valentin - Som du var (2022)
Jonne Covers - Kære træ, spild venligst ikke på vores grav (2020)
Sara Jordan - Maji Claire (2018)
Kristin Bjerkestrand - Teller (2022)

PRAKTISK: Filmvisningerne er gratis og kræver ikke billet til Copenhagen Summer
Dance. De finder sted efter danseforestillingerne på pladsen kl. ca. 22.45 - 23.45, KUN
fredag og lørdag. Da der er et begrænset antal pladser, er det vigtigt, at du skriver til os,
så vi kan reservere en plads på gæstelisten til dig og evt. ledsager.
Hvis du gerne vil anmelde, men ikke kan komme den 8./9. juli eller bare gerne vil
smugkigge i god tid, tilbyder vi at tilsende links til flere af filmene. Du kan i så fald
henvende dig direkte til: charlotte@danskdanseteater.dk
BEMÆRK: I tilfælde af regn, kan vi blive nødsaget til at udskyde. Vi holder jer orienteret
på Dansk Danseteaters hjemmeside og på Facebook samt Instagram.
SPILLESTED: Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, 1250 København
VARIGHED: Ca. 50 min. uden pause
FILMFREMVISNING: Fredag og lørdag er der filmfremvisning fra kl. ca. 22.45-23.35
PRESSEBILLEDER
PRESSEKONTAKT
Charlotte Geckler
Telefon: 26 84 36 40
Mail: charlotte@danskdanseteater.dk
På Dansk Danseteater har vi en stor interesse i dansefilm og har over længere tid arbejdet
på at udbygge vores eget filmiske materiale, som du kan få et indblik i på vores 'Vituel
Scene'

