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Kære publikum!
Det er med stor glæde at vi for første gang byder velkommen til en 
sæson med det nye navn Holstebro Dansekompagni.  

Holstebro har længe vist sig som foregangskommune for kulturen 
og scenekunsten, og det skal hyldes . Dertil er det imponerende, 
hvad Dansekompagniet allerede har opnået af anerkendelse og 
betydning for fremtidens generation af dansere, koreografer og øvrige 
scenekunstbrancher . Selv under Covid19 var de aktuelle og præsente 
med pop-up gade-forestillinger, besøg ved plejehjem og bosteder, nye 
digitale formater osv . 

Succesfuldt bærer de en stor tradition videre - en tradition der bygger 
på egnens stærke engagement i dansen som kunstform . Navneskiftet 
til Holstebro Dansekompagni er derfor det helt rigtige skridt for et 
dansekompagni, der har så meget momentum med sig, men samtidig 
er så godt plantet i dets hjemstavn . 

Med fokus og insisteren på høj kvalitet, samfundsrelevans og 
vedkommenhed bygger de videre på det, som deres voksende 
publikum allerede holder så meget af . De ses også tydeligt i denne 
sæsons program – et stærkt, fængende og mangefacetteret program 
der tager fat i vigtige emner, med opførelse ved alt fra skoler, plejehjem 
og de store scener såvel som samarbejde og projekter, der udforsker 
og skubber til grænser af dansen som kunstform . 

Som Danmarks tredje største ensemble viser de i dag vejen frem som 
et stærkt aktiv for dansemiliøet i Holstebro, Danmark og verden .

Det er med stolthed, vi byder velkommen til en ny sæson med levende 
dansekunst på scenen!

God fornøjelse!

Michael Christensen 
Bestyrelsesformand

VELKOMMEN

Anders Jørgensen 
Direktør
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Den dansende 
by åbner igen
Nyt navn, men samme kvalitet og udviklingskraft - og stadig med den 
nyeste generation af professionelle dansere fra hele Europa . Black 
Box Dance Company hedder nu det mere mundrette navn ”Holstebro 
Dansekompagni” og sender dermed et klart signal om, at deres 
kreative kilde udspringer i den dansende kulturby mod vest . 

Med forestillinger i ind- og udland og fantastiske co-produktioner har 
dansekompagniet dog aldrig været bundet til kun én scene i en sort boks . 
Nu kan publikum blot lettere forbinde truppen til en by og kommune, der 
prioriterer kunstnerisk talentudvikling og kultur i særklasse .

Holstebro Dansekompagni er stadig Danmarks tredjestørste 
professionelle dansekompagni, det eneste med base udenfor København 
og det eneste med en særlig profil for dansere i starten af deres karriere.

De talentfulde dansere har ligesom mange andre kunstnere været 
begrænset af pandemiens spændetrøje . Alligevel har vi kunnet opleve 
dansekompagniets ukuelige energi, når de fx dukkede uanmeldt op på 
fortove og villaveje med popup dans til de kulturhungrende beboere 
under coronaens hærgen . 

Så er det, at man bliver dobbelt stolt over at huse en Reumert-
nomineret international trup, der ikke glemmer, hvor de kommer fra . 
Det er netop dansekompagniets særlige signatur at kunne omdanne og 
udfolde deres scenekunst i både store og små formater . Senest også 
som kunstfilm med digt, musik og dans.

Jeg håber at Holstebro Dansekompagni med det nye sæsonprogram 
igen kan åbne fuldt op for moderne dans på allerhøjeste niveau . 

Vi er i dén grad klar .

H.C. Østerby 
Borgmester

FORORD
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Endelig mødes vi igen!
Velkommen til en ny sæson med Holstebro 
Dansekompagni . En stærk og spændende sæ-
son står for døren og døren står endelig åben . 

Vi er glade og stolte over vores nye navn, 
der giver både os og byen en stærkere profil. 
 Nationalt og internationalt . 

Det seneste år med afstand, afsavn og nedluk-
ning har kun bekræftet os i, hvorfor vi gør, det vi 
gør - vi gør det for at inspirere,  skabe ekstraordi-
nære oplevelser og refleksion og rum til alle de 
følelser og tanker som scenekunsten og dansen 
helt unikt kan formidle og præsentere . Og vi gør 
det hele i fællesskab, i fællesskab med jer .

Vi vil i denne sæson byde på store og små 
produktioner, nye formater og samarbejder på 
tværs af genrer .

Heriblandt ”The Danish Girl” . Mange kender 
til filmen, nogen kender bogen, men få den 
virkelige historien om malerinden Lily Elbe der 
engang hed Einar Wegener . Med det største 
ønske om at give fortællingen autencitet og ret-
færdighed bliver Lilly danset af den fantastiske 
danser Bjørk Mynthe Paulse . Forestillingen har 
premiere i Vejle, Lilly Elbes fødeby .

”Sandmanden”, en Co-produktion med Aarhus 
Teater og Teater Sort/Hvid, beskrives bedst som 
gotisk, romantisk, gyser-danseteater, dramatiseret 
af Christian Lollike . Vi er utroligt glade for samar-
bejdet med Aarhus Teater som i denne sæson 
også omfatter vores medvirken i ”Romeo og Julie” .

Vi har også fornøjelsen at genopsætte ”PUNK 
- A Rebel Never Dies”, der blev nomineret til en 
Reumert som Årets Danseforestilling i sæson 
2020-21 .

Som en af mange tiltag og alternative aktivite-
ter under Corona-året producerede og skabte 
vi fem smukke dansefilm med Thure Lindhardt 
og en af Danmarks førende filmfotografer 
Tom Mckenzie . Filmene tog udgangspunkt i 
forestillingen ”Månesang”, der endelig efter to 
flytninger får sin premiere i marts 2022.

Endnu en succesfuld Corona-aktivitet, som vi 
genopfører i denne sæson, er vores ”Dans på 
Bestilling”, hvor vi danser for borgere, der ellers 
måske ikke finde vej til teatret. 

Vi rykker dansen så langt ud vi kan . Også 
helt ud til vandkanten . Vi bruger i efteråret 
tre Nordjyske strande som en af vores nye 
scener . Her vises familieforestillingen ”Dans 
under Åben Himmel”, med dansere og smuk 
scenografi der møder sand, vand og vind i en 
fængslende koreografi om de mystiske sirener. 

Velkommen til en berigende sæson med 
 Holstebro Dansekompagni!

Marie Brolin-Tani 
Kunstnerisk leder og koreograf

David Cornelius Price
Associeret kunstnerisk leder og producent

INTRODUKTION
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The  
Danish Girl
Sandmanden
Månesang 
PUNK
- A Rebel  
Never Dies
Dans under 
åben himmel
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For første gang bliver fortællingen om den bane-
brydende dansker Lili Elbe fortalt gennem dans .

I 1930 fik Lili Elbe som den første transkønnede 
kvinde i verden foretaget en kønsbekræftende 
operation . På trods af tiden og alt, der var imod 
hende, kæmpede hun med mod og beslutsom-
hed for at kunne leve som sit sande jeg . 

Den ekstraordinære og rørende fortælling 
om Lili Elbes kamp for at blive anerkendt som 

den kvinde hun var og lægge fortiden som 
billedkunstneren Einar Wegener bag sig bliver 
på fængende, poetisk og samtidsrelevant vis 
fortalt gennem dansen, når ”The Danish Girl” 
indtager scenen til efteråret 2021 .

Produktionen er frit baseret på bestseller-roma-
nen af samme navn skrevet af den amerikanske 
forfatter David Ebershoff – romanen, der også 
blev til en Oscar-vindende film i 2015. Holstebro 
Dansekompagni har som de første nogensinde 
fået rettighederne til at omdanne denne bevæ-
gende roman til en danseforestilling .

I hovedrollen som Lili Elbe vil den exceptionelt 
dygtige danser Bjørk-Mynte Paulse med sin 
levede erfaring tilføje rollen en dimension og 
dybde, der gør dette værk endnu mere sam-
fundsrelevant og betydningsfuldt .

Sammen med Holstebro Dansekompagni står 
en af Nordeuropas bedste og mest prisvinden-
de koreografer, Tim Rushton, for at skabe en 
indlevende og flot danseforestilling, der er i 
stand til at udtrykke de store følelser, som ”The 
Danish Girl” indeholder .

Frit baseret på romanen  
af David Ebershoff 

Iscenesættelse og koreografi 
Tim Rushton 

Koreografi 
Holstebro Dansekompagni 

Musik & lyddesign 
Christian Tronhjem 

Scenografi & lysdesign 
Sarah Fredelund

Dramaturgi & research 
Storm Møller Madsen  
og Levi Stray

Kostumedesign 
Åsa Gjerstad 

Medvirkende 
Bjørk-Mynte Paulse, Jasmine Gordon,  
Mathew Rawcliffe, Jon Ipina,  
Elena P. Nielsen og  
Mikkel Alexander Tøttrup 

”Jeg vil ikke være et fænomen ... 
Jeg vil være en ganske normal og 

almindelig kvinde.”

Lili Elbe, Fra Mand til Kvinde  
(Hauge og Clausens Forlag, 1988)

SÆSON 
2021-2022

The 
Danish 
Girl
Premiere: 26. oktober 2021, Vejle Musikteater 
Holstebro: 19 . november 2021 Musikteatret 
Danmarksturné: Sæson 2021-22

Præsenteres i samarbejde med Vejle Musikteater

The Dance 

1312



14 15

Holstebro Dansekompagni, Sort/Hvid og 
Aarhus Teater kaster sig sammen over den 
gotiske romantiks mest gysende og sorte 
eventyr med musik af Den Sorte Skole

Sandmanden er ham, der kaster sand i øjnene 
på de børn, der ikke vil sove, til øjnene begyn-
der at bløde og trille ud af hovedet. En figur, 
der nat og dag martrer den unge Nathanael 
og fører ham ind i et blændende vanvid. 

Der er dømt ægte horror, når Christian 
Lollike dramatiserer E.T.A. Hoffmanns mest 
berømte eventyr, ”Sandmanden” fra 1817. 
E.T.A. Hoffmann er med sine gyserhistorier om 
mørke magter, indre dæmoner og forvitrende 
galskab kanoniseret som skrækromantikkens 
Godfather. Og hans mesterlige eventyr har 
påvirket litterære sværvægtere som R.L. 
 Stevenson, Edgar Allan Poe og Franz Kafka.

Forestillingen er en urpremiere skabt i 
samarbejde med det markante teater Sort/
Hvid og det internationalt anerkendte 
Holstebro  Dansekompagni. Den prisbeløn-
nede instruktør og dramatiker Jonas Corell 
 Petersen, der blandt andet er husinstruktør på 
 Nationaltheatret i Oslo har stået bag en række 

Premiere: 9. februar 2021 Aarhus Teater  
Holstebro: 11. og 12. maj 2022 Musikteatret Holstebro  
Danmarksturné: Sæson 2021-22

Præsenteres i samarbejde med Aarhus Teater og Sort/Hvid

Sandmanden

Af 
E.T.A. Hoffmann

Dramatiseret af 
Christian Lollike

Musik 
Den Sorte Skole

Iscenesættelse 
Jonas Corell Petersen

Koreografi 
Marie Brolin-Tani  
og Holstebro Dansekompagni 

Scenografi & kostumedesign 
David Gehrt

Lysdesign 
Anders Kjems

Lyddesign 
Kim Engelbredt

Koreografisk assistance 
David Cornelius Price

Medvirkende 
Andrea Øst Birkkjær,  
Lasse Steen, Bjørk-Mynte Paulse,  
Mikkel Alexander Toettrup,  
Elena Nielsen, Matthew Rawcliffe,  
Jasmine Gordon og Jon Ipina

særegne og 
meget roste 
forestillin-
ger, sætter i 
scene.   

Scenograf 
 David Gehrt, der 
senest brillerede 
på Scala med 
sin sanselige 
scenografi til 
 Reumert-forestillingen 
Ordet, kreerer rum 
og kostumer, mens 
dj- kollektivet Den Sorte 
 Skole spinder forestillin-
gens soundtrack.

På scenen er blandt andre 
Aarhus Teaters unge, nye talen-
ter Andrea Øst Birkkjær og Lasse 
Steen. Seks dansere fra Holstebro 
Dansekompagni, koreograferet af 
Marie Brolin-Tani, fuldender setuppet 
til denne angstfulde og pirrende for-
tælling.

SÆSON 
2021-2022
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Månesang
Premiere: 23. marts 2022 Knudsens Holstebro

Præsenteres i samarbejde med Klassiske Dage International Festival og Holstebro Kunstmuseum

I et samarbejde mellem Holstebro 
Dansekompagni, Klassiske Dage Holstebro 
International Music Festival, Holstebro 
Kunstmuseum og Dansk Talent Akademi skabes 
en hybrid danse- og digtforestilling i 12 billeder .

Smeltet sammen vil poesi, dans og musik 
skabe den sanselige, sensuelle og smukke 
forestilling – ”Månesang” . Værket vil opstå i 
mødet mellem fire kunstarter med afsæt i 
udvalgte digte fra samlingen ”I mine lykkelige 
nætter” af Prins Henrik . Digtene gennemsyres 
af én fællesnævner: Den evige kærlighed – 
den kærlighed, som var, er og opstår .

Med oplæsning af den anerkendte skuespiller 
Thure Lindhardt vil forestillingen sammen med 
skønmusik og formidabel dans forføre, fornøje 
og forundre publikum . 

  Thure Lindhardt     Janne Thomsen

Koncept og koreografi 
Marie Brolin-Tani  
og Holstebro Dansekompagni

Koncept, musik og arrangement 
Janne Thomsen

Kostumedesign 
Charlotte Østergaard 

Ny komposition 
Bo Holten

Medvirkende 
Thure Lindhardt, Janne Thomsen,  
Alberto Mesirca, Anna Stamp Møller,  
Lionel Ah-Sou, Giorgia Reitani m.fl.

En forstilling inspireret 
af Prins Henriks digte

I mine lykkelige nætter 
synger fuldmånen

Jeg venter 
så længe…

Månen betror sig 
lavmælt til mig 

om sin endeløse ensomhed, 
om sin omløbsbane udødelig og livløs 

Alting drejer, alting går videre 
for evigt, 

selv kærligheden.

”Månesang”, Prins Henrik

SÆSON 
2021-2022
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PUNK
- A Rebel  
Never Dies
Danmarksturné: Sæson 2021-22

Iscenesættelse 
Jacob Stage

Koreografi 
Jacob Stage 
og Holstebro Dansekompagni 

Musikalsk arrangement og lyd design 
Joakim Pedersen

Scenografi 
Signe Krogh

Kostumedesign 
Åsa Gjerstad

Lysdesign 
Marcus Philippe Gustafsson

Musik 
Joakim Pedersen, The Clash, The Rolling 
Stones, Dead Kennedys, Billy Idol & 
Generation X og Fatboy Slim

Medvirkende 
Giorgia Reitani, Jasmine Gordon,  
Jon Ipina, Elena P. Nielsen,  
Mikkel Alexander Tøttrup  
og Matthew Rawcliffe

SÆSON 
2021-2022

 
”Forpustede og forførte bliver vi af de 
medvirkendes kropslige præstationer.”

Jyllands-Posten 

"Seks dygtige dansere træder frem  
på scenen foran publikum med  
den vildeste fuck off-attitude,  

jeg længe har oplevet."

Information 

 
"Utroligt anbefalingsværdig, burde 
opleves af så mange som muligt."

"Helt vildt og overvældende."

Ungt Teaterblod

 
"En mavepuster af en rebelsk  
passion for den sublime dans”

Kulturnyt

 
Aarhus Stiftstidende  

 
Scenekanten

”PUNK - A Rebel Never Dies” er en kraftfuld 
danseoplevelse, der undersøger og fremstiller 
oprøret – dengang og i dag . I en cocktail 
af hæsblæsende fart, spænding, fandeni-
voldskhed såvel som skønhed og poesi kaster 
danserne lys fra fortidens oprør til verden 
2020´erne .

Nomineret til årets danseforestilling ved Årets Reumert 2021

18 19
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Holstebro Dansekompagni satser stort på at række ud . Det sker i form af vores 
mangefacetterede outreach-arbejde og en lang række samarbejder, hvor der 
skabes nye kunstneriske møder, der giver mulighed for nye publikumsmøder i 
varierende formater . 

Dansk Talentakademi
Kompagniets dansere er faste un-
dervisere på danselinjen . De ældste 
elever får derudover en mentor fra 
kompagniet, der vejleder og hjælper 
dem i opnåelse af deres drømme 
om at blive professionelle dansere . 
Sammen med DTA tilbyder Holstebro 
Dansekompagni et Residency ophold 
til professionelle dansere og koreo-
grafer, der er nyligt færdiguddannede . 

Dans på Bestilling
Dansen rykker ud på gader og 
stræder, til bosteder og plejehjem . 
En forestilling skabt til de grupper af 
borgere der ikke altid har muligheder 
for at besøge vores teater . Fra deres 
egen matrikel, indkørsel, forhave eller 
altan vil publikum blive overrasket 
med en pop-up mini-danseforestil-
ling lige der, hvor de bor .

Aarhus Teater
Holstebro Dansekompagni og Aar-
hus Teater forener de kunstneriske 
kræfter i et flerårigt samarbejde. 
I sæson 2021-22 indebærer dette 
forestillingen ”Sandmanden”, der også 
skabes i samarbejde med Teater S/H . 
Herudover medvirker tre af kompag-
niets dansere i forestillingen ”Romeo 
og Julie” på Aarhus Teater . 
 

Koreografisk Residency  
ved Holstebro Dansekompagni
Holstebro Dansekompagni tilbyder 
en række koreografiske kunstnere 
ophold og arbejdsro i Holstebro 
med det formål, at de møder vores 
hjemmepublikum, og vi samtidig 
bliver klogere på, hvad der rør sig i 
feltet . 

WIRED
Samarbejde med Team Teatret, Hol-
stebro Dansekompagni og Ensemble 
MidtVest . Et udviklingsprojekt der 
forener teater, dans, musik, idræt og 
erhverv på tværs af talentvækstla-
get og det professionelle felt med 
spydspidser og mesterlærere fra hele 
Europa .

United Change
Samarbejde med Teater Svalegangen 
i Aarhus . En total scenekunstop-
levelse med fokus på de 17 FN 
Verdensmål . Tre af vores dansere 
medvirker i site-specifik forestillingen 
”Glade bæredygtige dage” . 

Bora Bora Recidency program
Samarbejde med Bora Bora Aarhus . 
Internationale kunstnere og koreogra-
fer bliver budt velkommen til residen-
cy hos Holstebro Dansekompagni .

SAMARBEJDE OG OUTREACHSÆSON 
2021-2022

Dans under 
åben himmel
Premiere: 3. september 2021, Bovbjerg Strand Lemvig

Koncept og ide 
Marie Brolin-Tani

Koreografi 
Marie Brolin-Tani  
og Holstebro Dansekompagni

Scenografi og lysdesign 
Sarah Fredelund

Kostumedesign 
Åsa Gjerstad

Musikkollage 
Christian Tronhjem 

Konsulent 
Ingeborg Svennevig

Medvirkende 
Bjørk-Mynte Paulse, Mikkel Alexander 
Tøttrup, Elena Nielsen, Matthew Rawcliffe, 
Jasmine Gordon og Jon Ipina.

Som en familieforestilling inspireret af den græ-
ske mytologi om sirenerne, havheksene, opfø-
res ”Dans under åben himmel” på strande langs 
Nordvestkysten .  I vindens sus, havets brusen 
og de smukke omgivelser bliver publikum taget 
med på en rejse i en virtuos danse-fortolkning af 
den klassiske fortælling om sirenerne, der med 
sine smukke stemmer lokkede sømændene 
med ud til havs .  

Der er gratis adgang for alle . 

 
Forestillingen produceres af Holstebro 
Dansekompagni i samarbejde med  
De kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 
(Strandingsmuseum Sct . George, Thorsminde), 
Lemvig Museum (Lemvig) og Museum Thy (Thisted) .
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I Holstebro Dansekompagni sætter vi 
tidens tanker og følelser i bevægelser . 
Gennem dansen skaber vi rørende, tanke-
vækkende, relevante og underholdende 
 danseoplevelser .

Kompagniet startede sit virke i 2013, under 
navnet Black Box Dance Company, som et af 
tre led under egnsteatret Holstebro Teater 
(tidligere Black Box Theatre) . 

Vi er stærkt forankret i vores hjemby Holste-
bro og Region Midtjylland . Dansekompagniet 
er Danmarks eneste professionelle danse-
kompagni med base udenfor Københavns-
området og er i dag Danmarks tredje største . 
Kompagniet ledes i dag af duoen Marie 
Brolin-Tani og David Cornelius Price .

Kompagniet er spydspids for den nyeste 
generation af professionelle dansere fra hele 

Europa . Vores årlige auditions tiltrækker over 
1000 ansøgere fra hele verdenen .

Vi arbejder med forskellige koreografer, 
tilgange og stilarter inden for dansens 
verden . Vi lader os aldrig begrænse og er 
altid nysgerrige på selve kunsten, vores tid 
og publikum .  Vi søger at favne på tværs af 
generationer, ophav og forrige kendskaber 
og interesse for dans og koreografi.

Vi bringer dansen ud med danseforestillin-
ger og danseoplevelser i alle mulige for-
mater, og du kan derfor opleve os både på 
de store og små scener, på såvel gader og 
stræder, i skoler, i kantinen på din arbejds-
plads og meget mere . Herigennem møder vi 
et bredt publikum både lokalt, nationalt og 
internationalt .

HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI
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10 . aug . Venneforenings arrangement  Musikteatret Holstebro 
17 .-18 . aug . The Danish Girl  Teater S/H
18 .-20 . aug . Åben workshop  Teater Zenon, HusetKBH
26 .-27 . aug . PUNK - A Rebel Never Dies Nordens Hus Færøerne 
27 .-28 . aug .  Glade bæredygtige dage Teatret Svalegangen Aarhus
31 . aug .-3 .sept . Glade bæredygtige dage Teatret Svalegangen Aarhus
3 . sept . Dans under åben himmel (PREMIERE) Bovbjerg Strand, Jens Søndergaards Museum
4 . sept . Glade bæredygtige dage Teatret Svalegangen Aarhus
4 . sept . Dans under åben himmel  Thorsminde Strand, Strandingsmuseet 
5. sept. Dans under åben himmel  Agger Strand, Museum Thy
18 . sept . PUNK - A Rebel Never Dies        Horsens Teaterfestival
24 . sept . PUNK - A Rebel Never Dies        Kulturhuset Spira Jönköping, Sverige
29 . sept . Venneforenings arrangement  Musikteatret Holstebro
26 . okt . The Danish Girl (FORPREMIERE)  Musikteatret Holstebro
28 . okt . The Danish Girl  (PREMIERE)  Vejle Musikteater 
29 . okt . The Danish Girl   Vejle Musikteater 
2 . nov . The Danish Girl   Nykøbing F . Teater
3 . nov . The Danish Girl   Helsingør Teater, Kulturværftet
4 . nov . The Danish Girl   Trommen Hørsholm
7 . nov . The Danish Girl tadttheater Flensburg Tyskland
9 .-10 . nov . The Danish Girl (SKOLEFORESTILLING) Oure Skolerne
17 . nov . The Danish Girl Sønderborg Teater
19 . nov . The Danish Girl Musikteatret Holstebro
23 . nov . Venneforenings arrangement  Musikteatret Holstebro 
24 . nov . The Danish Girl  Morsø Teater
29 . nov . The Danish Girl Kristianstads Teater, Sverige
1 . dec . The Danish Girl Stevns Teater  Erikstruphallen 
2 . dec . The Danish Girl Hjørring Teater 
3 . dec . PUNK - A Rebel Never Dies       Aabenraa Statsskole
7 .-8 . dec . PUNK - A Rebel Never Dies (SKOLEFORESTILLING) Thisted
9 . dec . Venneforenings arrangement  Musikteatret Holstebro 

20
21

20
22

SÆSONKALENDER

ÅBNE PRØVER OG DIALOG VED 
COPENHAGEN 2021 WORLD PRIDE 

COPENHAGEN 2021 WORLD PRIDE 

24 25

3 . feb . Romeo & Julie (PREMIERE) Aarhus Teater
4.-5. feb. Romeo & Julie Aarhus Teater
8 .-12 . feb . Romeo & Julie  Aarhus Teater
9 . feb . Sandmanden (PREMIERE) Aarhus Teater
10 .-12 . feb . Sandmanden Aarhus Teater
15.-19. feb. Romeo & Julie  Aarhus Teater
15.-19. feb. Sandmanden  Aarhus Teater
22 .-26 . feb . Romeo & Julie Aarhus Teater
22 .-26 . feb . Sandmanden Aarhus Teater
1.-5. mar. Romeo & Julie Aarhus Teater
1.-5. mar. Sandmanden Aarhus Teater
8 .-10 . mar . Romeo & Julie Aarhus Teater
8 .-12 . mar . Sandmanden Aarhus Teater
15.-19. mar. Sandmanden Aarhus Teater
17 . mar . Venneforeningsarrangement Musikteatret Holstebro
23 . mar . Månesang (PREMIERE) Knudsens Holstebro
24.-25. mar. Månesang  Knudsens Holstebro
24.-25. mar. The Danish Girl  Aarhus Teater
3 . apr . The Danish Girl  Momentum Odense
4 . apr . Dans på bestilling Holstebro og Herning 
5.-6. apr. Dans på bestilling Holstebro 
7 . apr . The Danish Girl  Viborg Teater
8 .-9 . apr . Dans på bestilling Holstebro 
11 .-12 . apr . Dans på bestilling Holstebro 
12 . apr . Venneforeningsarrangement Musikteatret Holstebro
19 .-23 . apr . Sandmanden Sort/Hvid København
25.-29. apr. Sandmanden Sort/Hvid København
30 . apr . The Danish Girl  Baltoppen 
1 .-2 . maj Sandmanden Sort/Hvid København
5.-6. maj The Danish Girl Teater Nordkraft Aalborg 
10 . maj The Danish Girl Musikhuset Esbjerg
11 .-12 . maj Sandmanden Musikteatret Holstebro



PRAKTIKANTER

Bjørk-Mynte Buchgraitz Paulse (DK)

Bjørk-Mynte har baggrund i klassisk 
ballet, hun er tidligere elev fra Den 
Kongelige Balletskole I Odense . 
Hun tog efterfølgende sin BA i sam-
tidsdans på Oslo National Acadamy 
of the Arts i 2018 . Herefter fortsatte 
hun som freelancedanser og un-
derviser . Hun startede i Holstebro 
Dansekompagni i foråret 2021 .

Elena Nielsen (DK)

Elena Nielsen har en baggrund i 
Latin/standarddans og klassisk bal-
let . Hun var elev ved Den Kongelige 
Balletskole i Odense og blev fær-
diguddannet på Codarts, University 
of Arts i Rotterdam i 2020, med en 
praktikplads ved Scapino Ballet . 
Hun startede i Holstebro Danse-
kompagni foråret 2020 .

Jon Ipina (E, BASKERLANDET) 

Jon er uddannet fra Codarts, Uni-
versity of Arts i Rotterdam i 2020, 
og afsluttede sin uddannelse med 
en praktikplads på Skånes Dan-
steater i Malmö. Her dansede han 
i værker af bl .a . Ôrjan Andersson 
og Marcos Morau . Han startede i 
Holstebro Dansekompagni efter-
året 2020 .

Jessica Van de Koot (UK)

Jessica er uddannet med en BA fra 
London School of Contemporary 
Dance i 2020 . Gennem Northern 
School of Contemporary Dance 
Masters Apprentice program er 
Jessica i sæson 2021-22 praktikant 
ved Holstebro Dansekompagni . 

Izzy Moloney (UK)

Izzy er uddannet med en BA fra 
Northern School of Contemporary 
Dance i 2021 . Gennem Northern 
School of Contemporary Dance 
Masters Apprentice program er 
Izzy i sæson 2021-22 praktikant ved 
Holstebro Dansekompagni . 

Jakob B. Vahlun (DK)

Jakob er uddannet fra Danceworks 
Berlin i 2021 . Jakob er praktikant 
ved Holstebro Dansekompagni i 
sæson 2021-22 . 

Victor Persson (S)

Viktor er uddannet fra Balett-
akademien Stockholm i 2021 . 
Victor er praktikant ved Holstebro 
Dansekompagni i sæson 2021-22 
gennem ERASMUS-programmet .

Jasmine Gordon (DK)

Jasmin er uddannet fra Northern 
School of Contemporary Dance i 
Leeds i 2018, hvor hun efterfølgende 
forsatte med sin master MA med 
en praktikplads ved Phoenix Dance 
Theatre . Sidenhen har hun arbejdet 
med Ingrid Fiksdal såvel som det 
Kongelig Teater . Hun startede i Hol-
stebro Dansekompagni foråret 2020 .

Mikkel Alexander Toettrup (DK)

Mikkel er uddannet fra Iwanson In-
ternational School, München i 2018 . 
Derefter har Mikkel medvirket i en 
række produktioner af bl .a . Johan-
nes Härtl og Nadine Gerspacher . 
Mikkel komponerer musik og har 
derudover sat flere Teaterforenin-
ger i gang .  Han startede i Holstebro 
Dansekompagni foråret 2020 .

Matthew Rawcliffe (UK)

Matthew startede som skuespiller 
hos National Youth Theatre of GB 
og sidenhen uddannet fra Rambert 
School of Dance . Han vandt i katego-
rien moderne dans og var finalist ved 
BBC Young Dancer i 2019 . Han har 
senest været praktikant ved Norr-
dans, Sverige . Han startede i Holste-
bro Dansekompagni foråret 2021 .

Kom med i  
Holstebro 
Dansekompagnis 
Venneforening
 
Medlemmerne af vores 
venneforening betragter vi 
som vores nærmeste venner . 
Dem, vi ser lidt oftere end alle 
vores andre venner – og som 
er med os helt omme bag 
scenetæppet .

Medlemskab er gratis og vi 
tilbyder unikke backstage 
oplevelser og særlige 
arrangementer i forbindelse 
med forestillinger, projekter 
og kompagniets generelle 
arbejde . Du kommer her helt 
tæt på dansen og danserne . 

Tilmeld: holstebroteater.dk/
dans/venneforening/

DANSERNE SÆSON 2021-2022

I sæson 2021-22 medvirker 
tidligere dansere fra 
Holstebro Kompagni i 
forestillingen ”Månesang”

Anna Stamp Møller

Lionel Ah-Sou

Giorgia Reitani 

m.fl. 

BLIV EN 
AF VORES 
VENNER
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Kunstnerisk leder & koreograf
Marie Brolin-Tani (SE)

Marie Brolin-Tani har siden 2013 været kunstnerisk leder for Holstebro 
Dansekompagni. Som én af de helt centrale figurer inden for moderne, 
skandinavisk dans, har hun haft en særlig tilknytning til Aarhus, hvor hun i 
mange år arbejdede og boede . Først som danser på Den Jyske Opera og 
Aarhus Teater, sidenhen som grundlægger og leder af MBT Danseteater, 
som var én af de førende dansekompagnier i Danmark . Efter tiden i Aarhus 
blev hun leder af det internationalt anerkendte Skånes Danseteater, hvor 
hun førte kompagniet frem og skabte dets nuværende base og rammer . 
Maries lange resumé som både koreograf og instruktør i film, teater såvel 
som dansebranchen bærer bl .a . præg af en lang stribe af anerkendelser 
og udmærkelser heriblandt flere Reumert- nomineringer og modtagelser. 
Marie har senest koreograferet succesforestillingen ”Elsker dig for evigt” 
for Holstebro Dansekompagni og Musikhuset Aarhus .

Associeret kunstnerisk leder og producent
David Cornelius Price (DK)

David C . Price har siden 2020 været ansat ved Holstebro Dansekompagni 
som associeret kunstnerisk leder og producent . Med en tidlig begyndelse 
i balletten, debuterede David som professionel danser i en alder af 15 år. 
Han blev sidenhen uddannet ved Den Danske Scenekunstskole i 2011, 
dengang Statens Teaterskole . David har arbejdet i både ind- og udland, 
som både kompagni- og freelancedanser i samarbejde med en lang 
række koreografer og scenekunstnere . David har bl .a . været danser ved 
Holstebro Dansekompagni og modtog i 2014 en Reumert Talentpris og i 
2017 Balletmester Albert Gaubiers Legat . Han har læst ved Copenhagen 
Business School og er i dag studerende på Den Danske Scenekunstskoles 
Diplomuddannelse i Producentvirksomhed og Kulturledelse .

Turné- og prøveleder
Christian From (DK)

Christian From har været turné- og prøveleder ved Holstebro 
Dansekompagni siden 2020 . Uddannet fra London Contemporary Dance 
School, har Christian sidenhen nydt en mangfoldig karriere indenfor 
scenekunst; teater, stedspecifikt arbejde, børneteater, dans, opera, 
film og marionet. Christian er siden blevet uddannet fra Royal Central 
School of Speech and Drama med en MFA i bevægelsesretning og 
er specialiseret i kontaktimprovisation for skuespillere . Christian er nu 
også en associeret bevægelse- instruktør for Word Mills Productions og 
Jennifer Irons (IronINC) .

HOLDET BAG
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Den Røde Plads 16, 
7500 Holstebro 
Denmark 

+ 45 9611 7878 
dcp@musikteatret .dk

www .holstebroteater .dk
Facebook /holstebrodansekompagni
Instagram @holstebrodansekompagni


