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I kørestol, på husmure og perroner – med Allan Simonsen
og bibliotekaren – alle danser med på Dansens Dag
Det er svært at finde en undskyldning for ikke at være med på Dansens Dag – for der er ganske enkelt
noget for enhver smag – og det er jo i sig selv fantastisk, at en begivenhed, som genereres i stor stil af
brugerne kan mønstre så bred en opbakning. Fra amatører til professionelle – fra unge til gamle – fra Vrå
over København til Nuuk.
Mere end 120 arrangementer er foreløbig tilmeldt Dansens Dag og vi tæller stadig. I byer som Skagen, Vrå, Lemvig, Horsens,
Fredericia, København, Odense, Svendborg, Faaborg, Helsingør, Espergærde, Frederiksberg, Valby, Vanløse, Nordby, Nuuk, Kolding,
Holstebro, Vejle, Aarhus, Rønde, Ballerup, Aalborg, Esbjerg, Slagelse, Salling, Ringkjøbing-Skjern, Havndal…

Dans på farten – lige ind i din hverdag
Der er kort vej til smilet, når danskerne bryder ud i dans på perroner og banegårde på Dansens Dag d. 29.
april. Fra kl. 15-18 danses der Zumba, swing, salsa, jitterbug, breakdance og linedance og meget mere på
stationerne i Fredericia, Odense, Middelfart, Slagelse, Sorø, Roskilde, Hadsten, Hobro, Støvring, og Aalborg.
Der danses af lyst, og de rejsende vil få en uventet og smittende oplevelse, når de mange fødder kaster sig
ud i alverdens stilarter, mens danskerne er på vej hjem fra arbejde. (Se vedhæftet liste for eksakte
tidspunkter eller via link.)
Det kan du blandt andet opleve på Dansens Dag!
Der danses på hjul i Vrå
Kørestol er ingen hindring når linedanserne fejrer Dansens Dag i Vendsyssel. Og for de modige er der
fællesdans – alt fra Paso Doble, Glendevon Vals og Skuld Gammel Venskab rent forgå er på programmet.
700 skoleelever mødes til dans i Lemvig
Skolerne i Lemvig Kommune har haft besøg af dansebanderne, der har undervist i Årets Dans, og på
Dansens Dag får borgerne syn for sagen, når intet mindre en 700 skoleelever giver opvisning.
Der danses lodret i Aarhus
Hvem sagde man kun kan danse på jorden? Bora Bora fejrer Dansens dag ved at bringe dansen ud i byens
rum. Oplev Esther Wrobel opføre "vertikal dans" i mange meters højde på en bymur og DON*GNU i
hæsblæsende stunts på deres roterende scene. Læs mere på bora-bora.dk
Allan Simonsen og Sofie Kruuse fejrer Dansens Dag i Skagen
300 dansere og 15 stilarter og et møde med intet mindre end sagnsombruste, Vild med Dans helt, Allan
Simonsen. Skagen har det hele på Dansens Dag – fra latinrytmer til sækkepibe band..
Læs mere om de mange arrangementer landet over i kalenderen 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 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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