


ONSDAG 8. OKTOBER

Circulus Femineus (SF) og Touching Point (N/S/RUS/SF)
Hammerfest Kino  kl. 19.00
Circulus Femineus forteller en historie om kvinnens mange roller. Flotte kostymer i
ulike materialer fra papir til metall blir en del av dialogen mellom en danser og en
musiker.

Touching Point (urpremiere) er et møte mellom fem dansekunstnere fra
Barentsregionen. Ideen til stykket kom fra en tekst av Vuokko Koistinen: ”Du berørte
meg så mykt, og allikevel rystet du så mye inni meg”.

Flow Productions og Stellaris DansTeater

Konstant Skiftende (N)
To skoleforestillinger, Aula Breilia Skole
Vennskap blir satt på prøve i en evig balansegang mellom å være akseptert eller
ekskludert. Elevene ved Breilia skole viser også workshopforestilling.

Nordheim produksjoner

TORSDAG 9. OKTOBER

What moves you? (S/N/RUS/UA)
Aula Breilia Skole kl. 19.00

MOVE - et Border Crossing Art Project med kunstnere fra Sverige, Norge, Russland og
Ukraina.

MOVE



FREDAG 10. OKTOBER

KomproMISSI (SF)
Aula Breilia Skole kl. 18.30
Velkommen til Courtland hvor tilværelsen i denne halvveis sanne biografi leves i
høyeste gir og med dundrende musikk i baksetet. Hovedpersonen synger og danser
seg gjennom et skiftende landskap du sent vil glemme!

Titta Court

Solo to Myself and to the Other (SF)
Hammerfest Kino kl. 20.00
Kvelden består av to unike soloer. A Solo to Myself er en sammensmeltning av dans
og live musikk av danser og koreograf Jaana Klevering. A Solo to the Other er
humoristisk og selvironisk – utført av dette års festivalkunstner Pirjo Yli-Maunula.

Flow Productions

 
Foto: Titta Court i KomproMISSI. Fotograf: Vilma Niskala

BILLETTSALG:
Forhåndssalg til alle forestillinger på Hammerfest kino: Servicekontoret, Storgata 17

Reservasjoner henvendes til Turid Johansen på telefon 78 40 74 50
30 min før hver forestilling vil det være billettsalg på spillestedet

Uavhentede billetter legges ut for salg 10 minutter før forestillingsstart
Pris: kr. 150/100 Festivalpass: kr. 550  Danseelever ved kulturskolene: kr. 300



LØRDAG 11. OKTOBER

Body and surface (SF)
Auditoriet, Gjenreisningsmuseet kl. 12.00 og kl. 14.30
Her er et menneske som behandler kroppen uten nåde: på glasskår.  En installasjon
med foto, video, lyd, lys og med mennesket i midten. En intimforestilling for bare seks
personer om gangen utført av årets festivalkunstner.

Flow Productions

Dans i og mellom husan (N)
Hammerfest Kino kl. 13.00
Velkommen til en bevegende avskjed med Hammerfest kino og byens historiske
scenelokaler. Stellaris DansTeater har invitert flere dansere fra Nord-Norge og
Barentsregionen til å delta i denne happeningen. Her blir det bevegelser og spontane
innfall på veien fra Hammerfest kino til Arktisk Kultursenter. Dette er en opplevelse for
hele familien hvor dansen innvier byens nye utescene for å ønske Arktisk Kultursenter
velkommen.

Stellaris DansTeater

Foto: Susanne Næss Nielsen

Fra fjæra til fjell (N)
Hammerfest Kino kl. 20.00

Nordnorske kapasiteter innen dans viser både bredde og dybde innen dansen.
Dansekompaniet Moving Art fra Bodø viser to flotte  koreografier av Johanne Jakhelln
Constant og Ingunn B. Tarebø-Myhre. Fra Nordnorsk landsdelsscene for Dans vil det
berømte klassiske musikkstykket til Antonio Vivaldi sette toner til Anna Karpovas
Årstider og en kveld med stemningsbilder fra fjæra til fjell.

Moving Art og Nordnorsk landsdelsscene for Dans



SØNDAG 12. OKTOBER

Dansearbeid under utvikling (N)
Studio Arktisk kultursenter kl. 13.00
Seminar om produksjon av dans og visning av dans under utvikling.

Arr.: Forum for nordnorske Dansekunstnere

Body and surface (SF)
Auditoriet, Gjenreisningsmuseet kl. 14.00 og kl. 18.00
Her er et menneske som behandler kroppen uten nåde: på glasskår.  En installasjon
med foto, video, lyd, lys og med mennesket i midten. En intimforestilling for bare seks
personer om gangen utført av årets festivalkunstner Pirjo Yli-Maunula.    

Flow Productions

Treffpunkt (N)
Musikkhuset kl. 17.30
Utdrag fra ungdomsforestillingen Tre f fpunk t  som er en stemningsfull
sammenblanding av samtidsdans, stemmeteknikk og komposisjon. Etter utdrag vil det
være åpen kafé og mulighet til å stille spørsmål til musiker og danser.

Shjaa orkestra

UngKoreografi i Barents (N/S/RUS/SF)
Hammerfest Kino kl. 19.00
Fire av fremtidens koreografer møtes for å presentere dans fra landene i
Barentsregionen. En kveld med stor variasjon i inntrykk og opplevelser.

Prosjekt initiert gjennom Barents DansRåd.
Samarbeidspartnere: Dans i Nord, Jo-Jo  Oulo Dance Centre, Druzba,

Stellaris DansTeater, Nordnorsk landsdelscene for Dans

MANDAG 13. OKTOBER

Body and surface (SF)
Auditoriet, Gjenreisningsmuseet kl. 12.00 og kl. 18.00
Her er et menneske som behandler kroppen uten nåde: på glasskår.  En installasjon
med foto, video, lyd, lys og med mennesket i midten. En intimforestilling for bare seks
personer om gangen utført av årets festivalkunstner Pirjo Yli-Maunula.

Flow Productions



SIDEARRANGEMENTER

TORSDAG 9. OKTOBER

PRODA: Yoga med Titta Court
Studio Arktisk kultursenter kl. 9.30-11.00

Hip-Hop kurs m.m. med Patrik Häggström
Bootleg

FREDAG 10. OKTOBER
Hip-Hop kurs m.m. med Patrik Häggström
Bootleg

PRODA: Moderne dans med Tuomo Railo
Studio Arktisk kultursenter kl. 16.00 – 17.30

LØRDAG 11. OKTOBER
PRODA: Moderne dans med Tuomo Railo
Studio Arktisk kultursenter kl. 9.30 – 11.00

PRODA: Yoga med Titta Court
Studio Arktisk kultursenter kl. 11.00 – 12.15

SØNDAG 12. OKTOBER
PRODA: Yoga med Titta Court
Studio Arktisk kultursenter kl. 9.15 – 10.30

PRODA: Moderne dans med Tuomo Railo
Studio Arktisk kultursenter kl. 10.45 – 12.15

MANDAG 13. OKTOBER
PRODA: Moderne dans med Tuomo Railo
Studio Arktisk kultursenter kl. 10.45 – 12.15

Yoga klassene er åpne for andre som har trent yoga hvis det er ledige plasser
Hip-Hop kurset er åpent for alle
Påmelding Hip-Hop: Wanja Balstad, tlf: 784 02690, mobil: 416 95022
Påmelding Yoga: Turid Johansen, tlf: 78 40 74 50

Arr. Hip-Hop kurs: Bootleg og DanseFestival Barents
Arr. PRODA profesjonell dansetrening: Forum for nordnorske Dansekunstnere



DANSEFESTIVAL BARENTS
GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED:

TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Andre samarbeidspartnere som har støttet produksjon av forestillinger, krediteres i
festivalavis og program til hver forestilling

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT
TIL DANSEFESTIVAL BARENTS



OM DANSEFESTIVAL BARENTS
DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av
høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra
Barentsregionen.

DanseFestival Barents er etter fem år endelig blitt et eget as. Tidligere har festivalen
blitt kjørt i prosjektregi av Stellaris DansTeater, men er fra 25.06.08 blitt stiftet som et
datterselskap. Det har vært jobbet lenge for at festivalen skal bli en egen uavhengig
enhet. Styret vil etter hvert som det kommer inn i etablerte former, vurdere å ha flere
aksjeeiere.

Festivalen er avhengig av offentlige bevilgninger og sponsorer både til aktivitet og
drift. Blant annet vil Stellaris DansTeater og Nordnorsk landsdelscene for Dans være
meget nære samarbeidspartnere.

Styret er sammensatt av en styreleder som representerer Stellaris DansTeater, et
styremedlem fra Nordnorsk landsdelscene for Dans, samt en valgt representant fra
nordnorsk kunst- og kulturmiljø.

Programkomiteen vil bestå av en representant fra hvert av landene i Barentsregionen.

STAB 2008:
Programkomité: Anna Karpova, Solveig Leinan-Hermo og

Susanne Næss Nielsen

Styret fra sept 2008: Solveig Leinan-Hermo, Turid Johansen og Unni Krogh

Festivalleder
og administrasjon: Solveig Leinan-Hermo

Produsent: Mette-Marith Aspmo

Informasjon og PR: Susanne Næss Nielsen
Marie Hermo Jensen

Administrasjon: Turid Johansen og Thone Bjørklund

Teknisk ansvarlig: Niels A. W. Jensen og Steinar Lohne
Teknikk innleid fra FLYS

Informasjon
oversatt til russisk: Anna Karpova

Oversettelser
og grafisk design:   Marie Hermo Jensen

www.barentsdans.no


