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Copenhagen International Dance Festival 2021 har på trods af Corona restriktioner formået at 
gennemføre alle sæsonens planlagte aktiviteter alle under hensyn til gældende restriktioner 
og retningslinier. Takket være stor forståelse, kontinuerlig omstillingsparathed og velvilje fra 
samarbejdspartnere, fonde, kunstnere, produktionsteam og ikke mindst et entusiastisk publi-
kum og det umulige blev muligt.

Turneen “Come Dance With Me” med 120 forestillinger på 31 locations blev afviklet udendørs 
og blev spillet for mange af de institutioner, vi skulle have besøgt indendørs.  De offentligt 
tilgængelige forestillinger blev frem til medio juni afviklet som pop-up forestillinger, og på 
denne måde kunne festivalen overholde publikumsrestriktionerne. Fra medio juni har festi-
valen kunnet besøge de institutioner, hvor alle var vaccinerede og med glæde gennemføre 
resten af forestillingerne som planlagt.

De 10 gæsteforestillingerne med verdenskompanigerne Hodworks (HU) og Spellbound (IT) 
blev successfuldt gennemført i juni måned, hvor alle restriktioner kunne blive overholdt.

Ud af festivalens 4 ugers masterclasses og artistic talks blev 3 uger rykket til juni. En uge blev 
gennemført online tidligere på festivalsæsonen med tilslutning både fra Danmark og udland-
et.

Festivalen modtager enorm positiv feedback fra publikum, kunstnere og samarbejdspartnere. 
Næste skridt er at festivalen målrettet arbejder på en synlighed, der rækker ud over det store 
netværk festivalen indtil nu har opbygget. 

2021 har været et festival år som intet andet. Den særlige situation har gjort os som festival  
arrangør mange værdifulde erfaringer rigere og stærkere. 

Med stolthed og hånden på hjertet har festivalen samlet kunstnere fra 19 nationaliteter og 
beriget byens rum med dansekunst i international klasse og derved blev det umulige muligt. 
Vi takker alle for indsatsen.

Med kærlig hilsen

Lotte Sigh og Morten Innstrand
Kunsteriske ledere

ÅRET HVOR DET UMULIGE BLEV MULIGT
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PROGRAM 2021

ON LOCATION FORESTILLINGER 

Koreografier blev skabt specifikt til 
formålet af: Stephen Delattre (FR/DE), 
Lidia Wos (PL/SE), Sebastian Kloborg 
(DK), Lotte Sigh (DK) og Morten Inn-
strand (NO).

Aktiviteten:
• 40 forestillinger on location på og 

ved forskellige institutioner
• Publikumsantal efter gældende  

retningslinjer
• København K - Frederiksberg - Valby 

- Bispebjerg - Kongens Enghave - 
Nørrebro - Vesterbro - Vanløse -  
Amager og Silkeborg.

• Maj-juni 2021.

PUBLIC PERFORMANCES  

Her præsenteredes en række udendørs 
forestillinger på offentlige pladser. Ko-
reografier af: Stephen Delattre (FR/DE), 
Lidia Wos (PL/SE), Sebastian Kloborg 
(DK), Lotte Sigh (DK), Morten Innstrand 
(NO) og DeLeon Company (DK).

Aktiviteten:
• 80 forestillinger på udendørs,  

offentlige pladser
• Publikumsantal efter gældende  

retningslinjer
• København K - Frederiksberg - Valby 

- Bispebjerg - Kongens Enghave - 
Nørrebro - Vesterbro - Vanløse -  
Amager og Silkeborg.

• Maj-juni 2021.

MASTERCLASSES // 
ARTIST TALKS 

Masterclasses for det professionelle 
dansemiljø afholdt på Streetmekka. 
Masterclasses undervist af Marcio 
Canabarro (BR), Adrienn Hód (HU), 
Toula Limnaios (GR/D), Erling Eliasson 
(DK), Lucia Pasquini (IT/BE), Rober-
to Scafati (IT/D), Lidia Wos (PL/SE), 
Mads Blangstrup (DK), Tamas Moricz 
(HU/BE), Mario Laterza (IT), Giuliana 
Mele (IT) og Stefanos Bizas (GR/DK).

Aktiviteten:
• 4 ugers masterclasses/workshops.
• 25-30 deltagere pr. klasse
• Marts-juni 2022.

INTERNATIONALE GÆSTESPIL 

Gæstespil af de internationale  
kompagnier Spellbound fra Italien og 
Hodworks fra Ungarn.

Aktiviteten:
• 10 forestillinger;  
 Uddrag fra forestillingerne af  
 Hodworks:  
 •   Dawn  
 •   Conditions of being a Mortal  
 Uddrag fra forestillingerne af  
 Spellbound:  
 •   One night in Russia 
 •   Formami 
 •   Unknown Woman  
 •   Ascent.
• 500 publikummer
• Juni 2021.



SPILLESTEDER

SeniorCentret Sct. Joseph

Lions Kollegiet

Børnehuset Humlebien

Verahus

Enghave plads

BloxSlangen

Fredriksbrygge

Indehavnsbroen

Christiansborg

Højbro Plads

Amager Torv

Arsenalvej

Valby Torv

Julius Thomsens Plads

Frederiksberg Centeret

Frederiksberg Gymnasium

Forum Kongelige Bibliotek

Refshaleøen

Strøget

Rådhudspladsen

Nørreport stationIsraels Plads

Game - Streetmekka

Islandsbrygge

Marienlund Plejecenter

SILKEBORG
KØBENHAVN & FREDERIKSBERG

Museum Jorn
Litteratur festival Silkeborg

Silkeborg bibliotek

Torvet i Silkeborg
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Spellbound

Hodworks

INTERNATIONALE FORESTILLINGER
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INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Copenhagen International Dance Festival har et internationalt perspektiv, der overordnet har 
to mål; Først og fremmest at bringe dans med international impuls og kunstneriske bidrag ud 
til så mange samfundsgrupper som muligt. Det andet er at skabe en platform for professio-
nelle danser, koreografer og kunsteriske organisationer for kunstnerisk udvikling, sparring og 
gensidig inspiration. 

Festivalen inviterer internationale koreografer til at koreografere specifikt til festivalens om-
fattende turne “Come Dance With Me”. Herudover inviteres internationale kompagnier hertil, 
hvor publikum kan komme helt tæt på. Desuden faciliteres en lang række masterclasses, 
workshops og artist talks med nogle af Europas toneangivende koreografer og undervisere.

Deltagerne i festivalen er dels de publikummer der oplever forestillingerne i det offentlige 
rum, dels en meget omfattende række af publikummer fra en mangfoldig vifte af institutioner, 
foreninger, uddannelser og organisationer. De deltagende dansere i masterclasses, work-
shops og artist talks har overvejende base i Danmark, mens andre er tilrejsene. 

Alt i alt lykkes missionen, som festivalen fortsat udvikler, om at være med til at udvikle dansen 
med internationalt perspektiv og vigtigst af alt at præsentere generøs og sublim dansekunst 
for et stort antal samfundsgrupper.
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SPONSORERE OG SAMARBEJDSPARTNERE
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Copenhagen International Dance Festival produceres af 

Kunstneriske ledere, Lotte Sigh & Morten Innstrand, 
Producent , Helle Laursen  

PR, foto og Kommunikation, Mikkel Carlsen
Tour koordinator , Nanna Højholt

Økonomistyring, Claire Dixen  

Bestyrelse:
Hanne Støvring, Executive Director, Statens Museum for Kunst

Henrik Svendsen, HR Chef, Innovationsfonden
Abelone Tholstrup Stein, Adm. direktør,Videnscentret for Fertility Care

Copenhagen International Dance Festival
℅ Copenhagen Dance Arts

HC Andersen Boulevard 25, 3
DK-1553 København V

CVR: 28570724
E: info@cph-dance.com

T: +45 3024 5351
www.cidf.dk

www.cph-dancearts.com
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http://www.cidf.dk
https://cph-dancearts.com/en/

