PRESSEMEDDELELSE 7. APRIL 2014

Dansens Dag 29. april over hele landet og i hele verden
Kontakt: Annette Max Hansen, presse@dansensdag.dk, 2763 2887, dansensdag.dk

Rørende, modige, originale og poetiske film finalister
Dansefilm-konkurrencen 60secondsdance.dk har fundet frem til sine 10 finalister. 10 forskellige take på
dansefilm – udtaget af i alt 98 indkomne videoer fra hele verden – fra Finland til Venezuela. Årets tema
er ’flow’, og juryen lægger blandt andet vægt på brugen af mediet og evnen til at integrere kamera og
bevægelse i det æstetiske udtryk.
Prisoverrækkelsen finder sted i Cinemateket d. 27. april i anledning af Dansens Dag 2014. Her tildeles
også publikumsprisen og der vises den canadiske film Aux Limites de la Scéne. Danser Peter Bo Bendixen
er protektor for Dansens Dag og vil overrække priserne. Billetter købes på dfi.dk
Parkinson, tissetrang og søvnløshed – alt kan skildres på 60 sekunder
Temaerne og fortællegrebene spænder vidt og vidner om formatets enorme potentiale. Er man en dygtig
dramaturg, kan man afdække komplekse sammenhænge og nå helt ind i hjertekulen og sågar nå et helt liv
igennem på 60 sekunder, som en af finalisterne, Nicola Balhuizen Hepp, formår i sin skildring af den gamle
mand, der ser tilbage på sit liv. ”Det handler om at finde en rytme – for der skal stadig være en begyndelse
og en slutning, selvom formatet er 60sekunder ”, fortæller koreograf Jeannette Ginslov, som har
koordineret konkurrencen gennem de sidste fire år.
Juryen består af folk fra Det Danske Filminstitut, DR K og Dansehallerne samt en række
dansefilminstruktører – som over én kam kalder finalisterne progressive og personlige i deres udtryk. ”Ikke
bare mængden af indsendte film er steget. Niveauet på filmene er også generelt meget højt i år. Derfor står
vi med en Top 10 af virkeligt gennemarbejdede og originale bud”, siger Dansens Dags koordinator Anna
Krarup, som også indgår i juryen.
Hvad er dansefilm – dans på film?
Dansefilm – eller screen dance er en hybrid, der forener film og dans, og hvor koreograf og filmklipper
smelter sammen. Screendance er en kunstform i sig selv – det er dans og bevægelse skabt til filmmediet –
koreografi skabt til kameraet. ”It’s the media that dances – it stretches the media poetically.” fortæller
Jeannette Ginslov, som hermed nærmest beskriver screendance som dansende film.
Prisoverrækkelse i Cinemateket
D. 27. april overrækkes 1. og 2. prisen i Cinemateket af protektor for Dansens Dag, Peter Bo Bendixen. Her
kan man også se alle finalisternes dansefilm. I år er der føjet en publikums pris til, hvor folk har mulighed
for at stemme på deres favorit blandt de 10 finalister. Læs mere om arrangementet her.
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Finalisternes værker kan udover til prisoverrækkelsen i Cinemateket også opleves her: Dansehallerne,
Nikolai Kunsthal, KUNSTEN Museum of Modern Art, Trinitatis Natkirke, Aaben Dans, SceneAgenturet,
Godsbanen, Balletskolen, Verdenskulturcenteret m.fl. Se den samlede liste her.
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 Danmarks center for dans som kunstart. 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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