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Copenhagen International Dance Festival 2022 er afrundet på smukkeste vis i et år, hvor vi 
endelig kunne mødes i store grupper under samme tag. På trods af at festivalen blev planlagt 
og gennemført i ekkoet fra corona, der bevirkede en del programændringer og forholds-
regler, gennemførtes festivalen takket være et stort engagement og kontinuerlig omstillings- 
parathed fra både medvirkende kunstnere, samarbejdspartnere, produktionsteam, entusias-
tisk publikum og ikke mindst alle fonde og sponsorer.
Vi vil gerne sige stort tak til alle.

Copenhagen International Dance Festival har i marts, april, maj og juni 2022 afholdt:
• en lang række on location forestillinger med turneen Come Dance with Me, med besøg 

på alt fra skoler og gymnasier til plejecentre og centre for sårbare grupper, ældre mfl., 
samt public performances med en lang række optrædener i det offentlige rum.

• gæstespil for inviterede publikums grupper såvel som øvrigt interesserede publikum med 
eventen Move Closer.

• workshops og masterclasses med markante kunstneriske profiler fra både ind- og udland 
for professionelle dansere.

En af festivalens fornemste opgaver er at bringe dansekunst med kraft, kant og internationale 
impulser til så mange samfundsgrupper som muligt og skabe møder og dialog. Herunder at 
skabe en platform for professionelle dansere, koreografer og kunstneriske organisationer for 
kunstnerisk udvikling, gensidig inspiration og kommunikation af dansekunsten.  

Festivalen har en meget omfangsrig udbredelse og kan først og fremmest lade sig gøre tak-
ket være et ekstremt stærkt samarbejde med en lang række organisationer og medvirkende. 

I denne beretning om årets festival vil vi primært lade billederne tale. De udtrykker bedst 
vores fælles oplevelser med publikum. Vi vil dog undervejs knytte et par ord til nogle helt 
særlige oplevelser og overvejelser, som Copenhagen International Dance Festival 2022 har 
affødt, idet vi kigger frem mod næste års festival. 

Vi glæder os til at fortsætte alle de unikke samarbejder og til at åbne helt nye døre i 2023. På 
gensyn i 2023.

Med kærlig hilsen 
Lotte Sigh og Morten Innstrand 
Kunstneriske ledere 

COPENHAGEN INTERNATIONAL  
DANCE FESTIVAL 2022
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PROGRAM 2022
ON LOCATION FORESTILLINGER 

Koreografier blev skabt specifikt til Come 
Dance with Me af: Lidia Wos (Polen/
Sverige), Adrienn Hód (Ungarn), Jens 
Schyth Brøndum (Danmark), Gustavo 
Ramirez Sansano (Spanien), Adi Salant 
(Israel).
 
Aktiviteten:
• 60 forestillinger on location på og 

ved forskellige institutioner
• København K - Frederiksberg - Valby 

- Bispebjerg - Kongens Enghave - 
Nørrebro - Vesterbro - Vanløse -  
Amager, Brønshøj, Greve og  
Silkeborg.

PUBLIC PERFORMANCES  

Her blev en række forestillinger 
præsenteret i det offentlige rum.  
Koreografier af: Lidia Wos (Polen/
Sverige), Jens Schyth Brøndum  
(Danmark), Gustavo Ramirez Sansano 
(Spanien), Adi Salant (Israel).

Aktiviteten:
• 60 forestillinger i det offentlige rum
• København K - Frederiksberg - Valby 

- Bispebjerg - Kongens Enghave - 
Nørrebro - Vesterbro - Vanløse -  
Amager, Brønshøj, Greve og  
Silkeborg.

MASTERCLASSES &  
WORKSHOPS 

Masterclasses for det professionelle 
dansemiljø afholdt på Streetmekka. 
Masterclasses undervist af Emanuele 
Soavi (Italien/Tyskland),Toby Fitz-
gibbons (UK), Adrienn Hód (Ungarn), 
Charlotte Khader (Danmark), Adi 
Salant (Israel), Charlotte Boye (USA), 
Tamas Moricz (Ungarn/Belgien).

Aktiviteten:
• 4 ugers masterclasses/workshops.
• 25-30 deltagere pr. klasse.
• Artist talks.

INTERNATIONALE GÆSTESPIL 

Foreskellige gæstespil af det  
ungarnske kompagni Hodworks samt  
forestillinger af Jon Ole Olstad (Norge/ 
Tyskland).

Aktiviteten:
• Forestillinger under eventen Move 

Closer på Streetmekka med offentlig 
adgang og for inviterede publikums-
grupper.

• Forestillinger på Københavns Åbne 
Gymnasium.

• Artist talks.



INTERNATIONALE FORESTILLINGER

CIDF



MASTERCLASSES
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Dansen skaber dialog
Med initiativet Come Dance with Me oplevede vi dan-
sens egenskaber til at række ud, kaste nyt lys på vig-
tige emner i samfundsdebatten og sætte gang i dialog. 
Temaer som kroppen i samfundet i forskellige kulturer, 
FN’s 17 Verdensmål og kroppens fortælling har været til 
dialog særligt blandt det yngre publikum. Nogle af de 
stærke oplevelser blev affødt af forestillingerne med det 
eminente dansekompagni Hodworks fra Ungarn, som 
både spillede under eventen Move Closer og turneen 
Come Dance with Me med deres teknisk stærke og 
grænsesøgende dans. Her udviklede den efterfølgen-
de Artist Talk sig til stærke kulturudvekslende debatter 
om kropsidealer, ytringsfrihed, kroppen i samfundet i 
forskellige kulturer og objektificering af kroppen.

Festivalen vil også fremadrettet vægte og udvide disse 
samarbejder, der skaber så vigtige oplevelser og reflek-
sioner blandt det yngre publikum.
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ON LOCATION & PUBLIC PERFORMANCES

COME DANCE WITH ME

“Oplevelsen gør en verden til forskel”
Citatet kommer fra afdelingslederen for Center for 
hjerneskadede i København. Personalerne på in-
stitutionerne og uddannelserne fortæller om en 
forventningsglæde, der senere afløses af energi 
og sanseoplevelser under danseforestillingen, der 
sætter sig i krop og sind flere dage efter. Vi er både 
ydmyge og stolte af den modtagelse Come Dance 
with Me får. Vores publikum tæller unge under ud-
dannelse, børn, hjerneskadede, demente, menne-
sker i behandlingscentre, beboere på plejehjem og 
det store publikum vi møder i det offentlige rum. 
Mødet mellem dansere og publikum er livsbekræf-
tende øjeblikke, som motiverer til en fortsat øget 
indsats for at skabe levende dansekunst der kom-
mer ud til mange forskellige mennesker.



SPILLESTEDER

Verahus

Seniorklubben Østerbro

Gefion Gymnasium

Nabo Østerbro

Spinderiet

Center for Rehabilitering 
og Akutpleje

Plejecenter Slottet

Plejecenter Klarahus

Kastanjehusene Plejecenter

Møllehuset Plejecenter

Valby Torv

Stedet  
(Værested for Demente)

Aktivitetscenter Frederiksberg

Skolen på Islands Brygge

VerdishaveDe Gamles By

Copenhagen 
Idrætsefterskole KIES

Københavns Åbne Gymnasium

Falkoner Plads

Israels Plads

Game - Streetmekka

Christianshavns Skole Tre Falke Skole

Enghave Plads
Lions Kollegiet

Bryggergården

Neurorehabilitering København

Marienlund Plejecenter

SILKEBORG

GREVE

KØBENHAVN & FREDERIKSBERG

Museum Jorn
Højlund Litteratur Festival

Kornmod Realskole
Greve Gymnasium

Greve Midtby

Greve Station CIDF



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
Kostumer, Sandra Møller Svedsen

Teknik, Ozgur Koroglu og Dennis Haladyn
Tour koordinator, Nanna Højholt

Økonomistyring, Claire Dixen

Bestyrelse:
Hanne Støvring; direktør for American Friends of SMK, 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

Enghavevej 80C 4. sal
2450 København SV

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

T: +45 3024 5351
www.cidf.dk

www.cph-dancearts.com
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