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Dansens Dag – til dig som har alt
Tango, salsa, breakdance, linedance, squaredance, folkedans, moderne dans, hip hop,
dansefotografi, dansefilm, danseterapi, danseteater, lanciers, discodans, ballet, dans for
kroppen, hjertet og sjælen – Dansens Dag har det hele!
Der er nedtælling til Dansens Dag. Over hele landet øves der nu på trin og takter – fra Skagen til Kolding –
fra Fanø til Frederiksberg. D. 29. april bryder dansen ud på skoler, rådhuse, på banegårde, inde og ude, fra
kælder til kvist. Man kan deltage, og man kan se på – sidste år gjorde intet mindre end 130.000 danskere
det – dansede og vuggede sig igennem dagen i et berigende og anderledes møde med dansen.
Dansens Dag er støttet af Nordea-fonden og koordineret af Dansehallerne, som også selv er vært for,
initiativtager og samarbejdspartner på en række af dagens arrangementer og – her er et udpluk:
Kulturminister Marianne Jelved starter stafetten
Nytorv i København danner igen i år rammen om Dansestafetten, hvor scenen indtages af dansere fra
mange genrer. Kulturministeren åbner festen, der efterfølges af et 3,5 time langt program med gæstende
kunstnere som fx Tina Tarpgaard, Pantomime Teatret og Freestyle Phanatix.
Eventinfo: 29. april: 15.00-19.30, Nytorv København
Loona Nights special edition og – som noget nyt – Loona Kids – det er for børn!
Succeskonceptet LOONA NIGHTS, som er platform for præsentation af mindre værker i uprætentiøse
rammer, åbner også dørene på Dansens Dag med en special edition, hvor bl.a. Politities Idrætsforening
stiller op i skinnende latex og med fakler – plus ni andre korte indslag efterfulgt af DJ og Afterparty.
Men inden dagen går på hæld er der Dansens Dag for de yngste – LOONA KIDS har premiere med indslag
for og med børn. En begivenhed for alle generationer med underholdning i Dansehallernes særlige rammer.
Eventinfo: 29. april: Loona Kids: 17.00-18.00. Loona Nights: 21.30-01.00, Dansehallerne Pasteursvej 20
Tidligere kgl. balletdanser og chef for Pantomime Teatret, Peter Bo Bendixen overrækker dansefilmpriser
De ti finalister er fundet i den internationale dansefilm konkurrence 60secondsdance, og den endelige
vinder og 2´er samt publikumsfavoritten afsløres i Cinemateket, når Peter Bo Bendixen overrækker priser –
og der bl.a. vises den skønne film Aux Limites de la scéne efterfulgt af reception.
Eventinfo: 27. april: 16.30-ca.18.30, Entré 70/40 medlemmer, Cinemateket, Gothersgade 55 København
Dansebander underviser skolebørn i Årets Dans Dansebanderne er Dansens Dags underviser-korps, som
rejser rundt på skolerne og giver undervisning i Årets Dans op til selve fejringen.
Det sker 22. 25. april i Brønshøj, Høje Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lemvig Kommune,
Kolding Kommune, Svendborg Kommune og Helsingør Kommune
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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 et vitalt samlingspunkt for dans som kunstart i Danmark. Dansehallernes hovedafdeling
ligger i Carlsberg Byen og har en mindre afdeling i hjertet af Aarhus. Dansehallernes formål er at styrke,
udvikle og udbrede dansen som kunstart og sikre dens synlighed og centrale placering i kulturlivet.
Dansehallerne præsenterer national og international dans på husets tre scener og danner ramme om det
professionelle scenedansmiljø, et videnscenter, studier samt en række kunstneriske udviklingsprojekter.
Dansehallerne er en selvejende institution med driftsstøtte fra Kulturministeriet og Københavns Kommune.
www.dansehallerne.dk
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