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DET SKAL DANSES VÆK!
Dansens Dag 29. april over hele landet og i hele verden
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Dansens Dag er en fejring af dansen i alle dens former. Som kunst, leg, sport og som menneskelig
udtryksform. Dansen er fællesskabende og findes i alle kulturer og indgår i alverdens sammenhænge. Fra
ritual til scenekunst – fra folkedans til ballet. Derfor fejres Dansens Dag også internationalt og finder sted
verden over. I Danmark markeres dagen særlig stærkt med mere end 130.000 deltagere og publikummer.
Årets Dans 2014 er inspireret af folkedans
Selv om man taler om dansen som et universelt sprog, så er den netop også et kulturelt aftryk og en
spejling af kulturelle og kunstneriske traditioner. Derfor har vi i år valgt folkedansen som tema for Dansens
Dag for at se på et traditionelt nordisk udtryk som er på vej tilbage, sejlende på en retro-bølge sammen
med folkemusikken.
Med udgangspunkt i folkedansen er Årets Dans skabt af den norske koreograf og danser, Sigurd Johan
Heide, som har rødder i den traditionelle dans. Om sin fascination af folkedansen – eller traditionel dans,
som er hans foretrukne betegnelse – siger Årets Dans koreograf Sigurd Johan Heide; ”Jeg kan lide den kraft
der er i dansen. De danse jeg danser indeholder stor eksplosivitet og stor brug af kraft, og det at kroppen
udfolder sig på denne måde er ganske enkelt herligt. Derudover er det jo musikken, og dialogen mellem
levende musik og dans som jeg synes er utrolig spændende.” Du kan se og lære trinene her.
Dansehallerne byder alle velkommen
Dansehallerne står for 6. år i træk bag initiativet og huser Dansens Dags sekretariat. Til daglig har
Dansehallerne fokus på den professionelle samtidsdans, og derfor er Dansens Dag en anledning til at samle
dansen bredt og favne den i alle sine mange udtryk. ”Jeg ser Dansens Dag som et stort åbent vindue for
dansen. 130.000 deltagende og publikummer hvert år taler jo for sig selv og er et klart udtryk for at dans
virkelig kan henvende sig til alle, til alle tider og på alverdens steder ”, udtaler Dansehallernes kunstneriske
chef, Bush Hartshorn.
Dansehallerne står selv bag en række begivenheder, der løber af stablen op til og på Dansens Dag
heriblandt: Flash Mobs rundt om i landet, dansefilmkonkurrencen 60secondsdance.dk i Cinemateket og
Loona Nights Dansens Dag special edition og efterfest.
Dansens verdens budskab
Hvert år udpeges en danser eller koreograf til at bringe årets dansebudskab, og i 2014 leverer den
anerkendte franske hiphop-danser Mourad Merzouki årets dansebudskab. Han følger i rækken af store
koreografer fra Maurice Béjart til Merce Cunningham. D. 1. april offentliggøres Merzoukis budskab, som
også bringes på dansensdag.dk
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Om Dansens Dag
D. 29. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele verden. Dansens Dag sætter hvert år spot på
dansens evne til at krydse politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab gennem
dansen som sprog. Dansens Dag er for alle og med alle, og de mange arrangementer udspringer af lokale
initiativer og er lokalt forankret. Dansen sniger sig ind i skolerne, biograferne, ud i det offentlige rum, på
perroner og torve, og man kan opleve alt fra squaredance, folkedans og hip hop til ballet, tango og
moderne dans.
Dansens Dag er produceret af Dansehallerne og er i 2012-2014 støttet af Nordea-fonden.
www.dansensdag.dk
Om Dansehallerne
Dansehallerne er center for dans som scenekunst. Dansehallernes hovedafdeling ligger i Carlsbergbyen og
er et vitalt samlingspunkt og kompetencecenter, som huser både videncenter, studioer, værkstedsscene og
præsenterer dansk og international dans på husets tre scener. Dansehallerne har desuden en mindre
afdeling som ligger i hjertet af Aarhus. Det er Dansehallernes formål at styrke og udvikle dansen som
kunstart og sikre dens centrale placering i kulturlivet og gennem præsentation og en stærk formidling af
dansk og internationalt talent, at udbrede kendskabet til dans. Dansehallerne er en selvejende institution,
der støttes af Kulturministeriet og Københavns kommune. www.dansehallerne.dk
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