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SWOP 2018 
– en festival i  udvikling 
SWOP festivalen 2018 er overstået og har igen sat 
væsentlige spor, trådt nye stier og præget de mange 
mennesker, der deltog – kunstnere såvel som publi
kum. I denne rapport bliver der sat ord, tal og stem
ninger på SWOP 2018, og der vil også blive peget på 
muligheder for udvikling af festivalen, som Aaben 
Dans kan vælge at tage med sig videre i arbejdet 
med at tilrettelægge SWOP 2020. Men uanset hvad 
har SWOP vist sit værd igen i år på en lang række 
parametre, både kvantitativt og kvalitativt.

 
Rapporten er skrevet af ekstern skribent Rikke Lund 
Heinsen efter aftale med Aaben Dans. Rapporten 
er udformet på baggrund af samtaler og interviews 
med en masse forskellige mennesker under SWOP 
festivalen. De mange refleksioner, som på forskellig 
vis er gengivet i rapporten er et udtryk for bestemte 
forståelser af virkeligheden derfra, hvor man står og 
betragter den. I det lys skal rapporten læses. I alt er 
der foretaget 27 interviews og samtaler af forskellig 
karakter med kunstnere, medarbejdere og publi
kummer, som er redigeret og analyseret på de føl
gende sider. Forhåbentlig til inspiration for alle, der 
har interesse i SWOP festivalen.   

Indledning
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Struktur
Rapporten er delt op i fem kapitler, som er opstået 
på baggrund af de mange refleksioner, som er 
indsamlet i løbet af festivaldagene. Vi starter med 
festivalens kerne, og derefter følger tematikker som 
styrker i en festival som SWOP, kunstpædagogik, 
nye udviklingsmuligheder og SWOP som tidsbillede.   
God læselyst. 

Fakta
Fra den 3. maj til den 7. maj 2018 har Aaben 
Dans afholdt sin fjerde SWOP festival –en 
 international dansefestival for børn og unge. 
Roskilde og Aaben Dans hører sammen, både 
til hverdag og festival, og SWOP kan betragtes 
som et landskab, der  folder sig ud i Roskilde 
og byens omegn i løbet af 5 dage. Igen i år har 
mange mennesker, lokale og  internationale, 
benyttet sig af de mange tilbud om nøje 
 udvalgte, internationale danseforestillinger og 
ekstra kunstneriske og kulturelle begivenheder, 
som udgør SWOP. 

10 professionelle produktioner fra seks for
skellige lande, 33 opførelser, coproduktionen 
”MAXI golf” på Søjlepladsen samt en lang ræk
ke tilbud om f.eks., at skabe et stort  vægmaleri 
sammen med den colombianske kunstner 
John Quiroga, besøge Sandseersken i camping
vognen, danse SWOP dans på Stændertorvet 
eller funderer over den franske kunstner Roland 
Roures finurlige skulpturer – alt dette og meget 
mere har været substansen i dette års SWOP.

I alt har 5525 publikummer deltaget i SWOP 
2018, og der er registret en belægningsprocent 
på de indendørs forestillinger på 89 %.

66 kunstnere fra hele Europa har deltaget som 
udøvende og 45 internationale gæster har 
deltaget som delegerede. I festivalens tilknyt
tede Ungecamp har deltaget 30 unge i alderen 
1425 med 8 voksne som ansvarlige. 7 skoler 
i Roskilde har i alt fået 9 moduler af SWOP 
 danseworkshops som en del af festivalen. 
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Intro
SWOP er en international dansefestival for børn og 
unge. Det er en kurateret festival med et udvalgt 
kunstnerisk program som dets kerne, dets dna. 
Formålet med det kunstneriske program er at vise 
professionelle internationale og nationale danse
forestillinger for børn og unge af høj kvalitet. Dette 
års SWOP festival har ikke været nogen undtagelse 
i forhold til at fastholde dette formål. Hen over de 
næste sider foldes forskellige aspekter af denne 
kunstneriske kerne ud. 

Variationer og værdier
Aaben Dans har valgt 10 meget varierede fore  stil
linger til at udgøre programmet for SWOP 2018. 
Variationerne går både på de vidt forskellige kunst
neriske udtryk og genrer, som forestillingerne 
 repræsenterer, men også på aldersspredningen i 
forhold til publikum. 

De alleryngste mennesker på 1,5 år og 3 år og 
op har sammen med deres voksne kunnet se: 

TRE BEN, Aaben Dans, Danmark

KOKERS, Dadodans, Holland

Børn fra 6 år og op og børn fra 8 år og op har 
 kunnet se:

BINNENBEEST (Dyret inden i), De Dansers, Holland

JIJ BENT’M (Du er den), Korzo/Ryan Djojokarso, 
Bram Jansen, Holland

HORSES, kabinet k, Belgien

Og de for de 13 årige og op har der været: 

SNAP XL, faBULEUS, Belgien

SISSY BOMB, Dansstationen, Sverige

Derudover har der været programsat tre 
  forestillinger for alle aldersgrupper: 

SOLO JUNTOS, Lucio Baglivo, Spanien

KILL YOUR DARLINGS, Joshua Monten, Schweiz

MAXI GOLF, Coproduktion, Danmark

1. Kapitel 
Den kunstneriske kerne i SWOP 2018
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Coproduktionen ”MAXI golf” (læs mere om dette i 
kapitel 3) har også været til alle aldersgrupper og 
SWOP Danse Camp (også kaldet Ungecamp) med 
unge har tilmed vist tre forestillinger, ”Claire Ob
scure”, ”Tishgesellschaft” og ”Look Up” som en del af 
festivalen. 

Det kunstneriske programs karakter viser sig at have 
stor værdi, når man taler med både de deltagende 
kunstnere, internationale gæster og publikum. At 
præsentere et så tydeligt kurateret program virker til 
at skabe en troværdighed og et fokus, som er afgø
rende. Simpelthen fordi det styrker muligheden for 
at føle sig hjemme i og forbundet til SWOP festiva
len. 

I følge Aaben Dans’ producer Pernille Møller Taa
singe er programmet udvalgt med sigte på at være 
udfordrende i forhold til både det æstetiske og 
tematiske.  En stor del af forestillingernes kvalitet 
ligger i at de kan ses af mennesker i alle aldre (fra 
minimumsalderen). Denne kvalitet viser sig meget 
tydeligt og konkret til alle forestillingerne. Fra hver 
af de udvalgte 10 forestillinger strømmer en meget 
bredt segmenteret publikumsgruppe af børn og 
voksne. Dette faktum forbinder sig til kernen i SWOP 
og kernen i dans. Der er flere lag i de performative 
udtryk og dermed også en mulighed for et større 
fælles (fri)rum af kunstneriske oplevelser. 

I en samtale med Fiona Ferguson, Creative Develop
ment Director for Imaginate i Skotland sætter hun 
ord på festivalens kunstneriske kerne således: 

“SWOP is very special because it focuses on dance. 
There is less and less dance in the world and this 
festival is build around dance. There are very few 
festivals that have that standard of quality and et-
hos - SWOP is at the moment the only festival that I 
can recommend of pure dance” 

 De inviterede kompagnier giver også på forskellig 
vis udtryk for vigtigheden af, at det kunstneriske 
niveau er så højt. Det har betydning på flere planer. 
Her er det kunstnerisk leder Gaia Gonnelli og danser 
Carlo Camagni fra hollandske Dadodans, der reflek
terer:

“When it is an international festival there are a lot 
of connections for us. Aaben Dans is really a profes-
sional organisation and you feel that. They have a 
network and there is a theme behind the festival 
programme. That is also why we want to come.” 

For andre typer af gæster, f.eks. Dörte Wolter, som 
er administrativ leder af en danseforening i Strals
und i Tyskland og som er på SWOP med foreningens 
ungdomskompagni, viser den kunstneriske kerne i 
SWOP sig blandt andet på følgende måde: 
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”Vi skal holde en dansefestival i september, så jeg 
tænker over hvilke forestillinger, der kunne bruges 
der. F.eks. har jeg tænkt over, at man tager sine sko 
af i ”Tre Ben”. Ville det kunne fungere i Stralsund? 
Det har jeg tre dage til at tænke over! Man er kun i 
dette her univers og tager sig tid til at se forestillin-
ger. Der er en super blanding af forestillinger, de er 
ikke pædagogiske og det er et virkelig godt. SWOP 
er et sted, hvor vi kan trækker tanker ud og tænke 
i detaljer. Det er en kvalitet i sig selv. Man strækker 
sine egne tanker, fordi man ikke er hjemme”.

For publikum skaber forestillingerne på forskellige 
måder også grobund for diskussioner, samtaler og 
erkendelser efterfølgende. Det er tydeligt, når man 
specifikt spørger både børn og voksne i løbet af festi
valen. Og også når man bare lytter til stemningerne i 
det ”efterrum”, der altid findes efter en forestilling. 

Mor Tone og datter Sonja har været inde at se ”Bin
nenbeest  Dyret inden i” af det hollandske kom
pagni De Dansers. Tone siger: ”For os er SWOP et 
fantastisk tiltag. Det er essensen af at være en del 
af Aaben Dans’ dansehold, som Sonja er, og derigen-
nem blive kropsligt inspireret via forestillingerne”.

Fanny og Emilie på 12 år og Fannys forældre Su
sanne og Antony har alle været inde og se forestillin
gen ”SNAP XL” af det belgiske kompagni faBULEUS. 
Familien er nyligt vendt tilbage til Danmark efter 
mange år i udlandet og har valgt at bosætte sig i 
Trekroner. Susanne siger:  ”Det er særligt at opleve 
SWOP som et vigtigt kulturelt tilbud til Roskilde og 
dens omegnsborgere”. Og Antony følger efter: ”Kun-
sten er vigtig som samlingspunkt for en familie, så 
det bliver en fælles referenceramme, når man taler 
sammen ved aftensbordet”. Derfor har familien valgt 
at se alle forestillingerne sammen med deres børn. 

Mia er på SWOP med sine børn Anna på 14 og Oscar 
på 12. Anna går på et af danseholdene i Aaben Dans, 
og Oscar har været med til at skabe projektet ”MAXI 
golf” med sin 6. klasse. Mia reflekterer over den 
kunstneriske kerne i SWOP således: 

”Dans er ikke er tydelig i hverdagen som kunstart el-
ler aktivitet, men det bliver den under SWOP. Dansen 
når i princippet ud til alle, der går i byen. Jeg er glad 
for, at det er dans som kunstart og udtryksform, der 
præsenteres for os under SWOP. Det er en øjenåbner 
at forstå dans som en måde at bruge kroppen på og 
udtrykke sig på og forstå, at det er meget mere end 
at stå foran et spejl. Der er et fint udbud af forestil-

linger, og man får oplevelsen af - Gud, er det også 
dans! Og så genkender man bevægelser og mønstre 
fra det, man ser sin datter lave, fordi hun går til 
dans. Man ser pludselig, hvad det kan løfte sig til. 
Det er perspektiverende at se, også for min datter. 
At få øje på udviklingsmulighederne i det at danse 
gennem professionelle forestillinger”. 

Kunst som samlingspunkt 
SWOP 2018’s kuraterede festivalprogram udgør en 
klar kerneidentitet for udøvere, gæster og publi
kum. Programmets niveau af variation og professio
nalisme skaber samlet set en oplevelse af at kunne 
vælge noget kvalitet og kunne fokusere på noget 
særligt. Det er på én gang en palet og et center, som 
etableres og danner grobund for en oplevelse af et 
samlingspunkt hos dem, der deltager. 

At have en kunstnerisk kerne i en festival bestå
ende af et kurateret forestillingsprogram skaber 
også ringe i vandet. Det interessante i dette kapitels 
stemmer er, at den kunstneriske variation og værdi 
i forestillingerne frisætter andre faktorer som sam
vær, møder, intimitet, udvidelse af horisonter og tid. 
Tilsammen bliver det væsentlige styrker i festivalen. 

Næste kapitel omhandler flere af disse væsentlige 
styrker på SWOP festivalen. Som en forlængelse af 
kernen og som et forsøg på at undersøge, hvad styr
kerne kan inspirere til. Men fire børn i alderen 46 
år, der har været inde at se Aaben Dans’ ”Tre Ben” 
på festivalens første dag får lov at få det sidste ord i 
dette kapitel. I efterrummet af en kunstneriske dan
seoplevelse siger de blandt andet: 

”Det gode er, at man ikke kan huske det selv om jeg 
ved, at jeg har set det før. Jeg opdagede det først 
helt til sidst, fordi jeg genkendte noget.” 

”Jeg tror, de har øvet sig siden de var tre år eller 
 noget”

”Jeg forstod det slet ikke, men det var ok”

”Jeg synes, at de var så dygtige - de kunne faktisk 
ikke have gjort det bedre. Jeg bedriver selv med 
dans og måske er det derfor, at det er nemmere for 
mig at forstå”.



7

Intro
I dette kapitel ser vi på styrkerne i en festival, som 
allerede kender sit værd. Styrker i en festival ligger 
flere steder: I menneskerne, i de fysiske omgivelser, 
i økonomien, i tidsrammen. Instruktør i Aaben Dans, 
Catherine Poher kommer den sidste aften på SWOP 
med Frank Zappa citatet ”Shut up n’ play yer guitar”. 
Det kan ses som et billede på Aaben Dans og dets 
evner til at spille deres festivalguitar virkelig godt. 

Så hvad kan man bruge styrkefortællinger til? 
Hvis man lytter til, hvad forskellige deltagere på 
SWOP festivalen siger, så kan det måske føre til nye 
 erkendelser og ideer. I det følgende interview med 
tre unge dansere og deres producent fra Belgien 
 italesættes og pointeres forskellige styrker, som 
Aaben Dans kan anvende i sit arbejdet frem mod 
næste SWOP festival.

Det fælles mindset
Louis, Ianthe og Lenny er udøvende dansere og 
 Vincent van den Bosch er producent og mentor. 
De er alle fire fra det belgiske kompagni fABULEUS 

og på SWOP med forestillingen ”SNAP XL”. Her 
 reflekterer de over, hvad det vil sige for dem at være 
på SWOP: 

What is special about SWOP?

Louis, Ianthe og Lenny: “It is a very intimate festival 
where people seem to enjoy what they are doing.  
People here have the same mindset about dance. 
Everybody is thinking about dance as art.”

Vincent: “It can look as a fairytale to go to bigger 
 cities like Berlin or London, but it is actually not that 
nice, neither for me having the responsibility nor for 
the young people. Going to Roskilde is something 
special. The town is so small that you can live it and 
we can let them free”

Let us take a look at the SWOP word. What do 
you think that you are swopping?

Louis, Ianthe og Lenny: “We swop experiences with 
the other companies. We swop our own doubts and 
creation – it is almost like swopping love. We also 
swop cultures, because we interact differently. We 
never had a reaction to our performance like we had 
this morning. The dance audience has more energy 
here because they know dance”.

2. Kapitel 
De væsentligste styrker i SWOP 2018
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Would you have any good advice for Aaben 
Dans?

“More days! Maybe talks after the performances 
with the audience”, siger de unge dansere samstem-
migt og producenten Vincent fortsætter: “I know 
that Aaben Dans is growing but they should hold 
on to their EXTREME hospitality, which is very rare. 
They know people by name, they are connected to 
us, and this brings us back to the intimacy. Keep 
that atmosphere. Find out the balance between 
expanding and keeping it intimate. But it also lies 
in the character of the people from Aaben Dans. No 
one is grumpy! They want to get to know us”.

De fire medlemmer af kompagniet fABULEUS peger 
på mindst tre væsentlige styrker: 

Størrelsen på festivalen! Den intime stemning i et 
overskueligt område skaber mulighed for reelt at 
netværke og bytte erfaringer, tanker og følelser. Det 
kræver at man kan nå rundt og få set meget og talt 
med mange!

Størrelsen på gæstfriheden! Den store gæstfrihed 
er en væsentlig ingrediens i SWOP fordi den under
støtter festivalens troværdighed og kerne. Hvis vi er 
optagede af at bytte, må vi som værter selv gå foran 
med et godt eksempel. Og det gør Aaben Dans.

Størrelsen på swoppingen! Det er muligt at bytte 
store ting som både tvivl og kærlighed på en sådan 
festival, fordi alle interesserer sig for dans her. Fordi 
det er et koncentreret sted, hvor mange har det 
samme mindset i forhold til dans. 

En invitation og en identitet
Torsdag formiddag den 3. maj  begynder SWOP festi
valen at folde sig ud, både rundt om på lokale skoler 
i Roskilde og på Søjlepladsen uden for Aaben Dans. 
Den cubanske kunstner John Quiroga er her i færd 
med at skabe konturerne til et vægmaleri, som er en 
del af de ekstra begivenheder, man som publikum 
og festivaldeltager kan være med i. 

For John Quiroga giver det mening at være billed
kunstner midt i en dansefestival, fordi det også er de 
ordløse møder med publikum, der skal hjælpe ham 
med at male vægmaleriet færdigt. ”Maleriet kom-
mer til at handle om dans – og det er en invitation 
til andre mennesker til at være med, selv om vi ikke 
kan tale sammen”, som han formulerer det. 

En invitation betyder at opfordre nogen til at komme 
på besøg eller deltage i en begivenhed. Aaben Dans 
har valgt at invitere en meget broget skare af men
nesker til at deltage i SWOP og det viser sig hurtigt, 
at denne følelse af at være inviteret og velkommen 
er en gennemgående styrke som fremhæves af 
mange af festivalens kompagnier og gæster. 

Aaben Dans’ ansatte er synlige værter, som tager sig 
af sine gæster, kender folks navne, spørger til deres 
trivsel og deltager tydeligt i festivalens manege. Det 
er ikke et frit gode, bliver man hurtig klar over. Man
ge af kunstnerne taler om det særegne ved denne 
festival og dets værter, både i forhold til struktur, 
størrelse og mindset. Der er tale om noget, der nær
mest kan ses som en SWOP identitet. 
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Kontakten til andre 
 virkeligheder
Kunstnerisk leder Gaia Gonnelli og danser Carlo 
Camagni fra hollandske Dadodans reflekterer også 
over SWOP og dens styrker: 

Carlo: “It is interesting for me to get in contact with 
different ways of working. What is going on in Den-
mark and other countries? As an artist I want to get 
in contact with other realities.” 

Gaia: “The meeting points at this festival are very 
important. The SWOP idea is a part of the organi-
sation. We work in our own countries and we are 
fighting in our own countries. Of course you cannot 
change the systems but we can be inspired and 
influenced by how our colleagues do it – not only 
artistically but structurally”.

Carlo: “The meeting points are important if you 
want to share feelings of how it is to work in the 
field of dance. The swopping is both artistically but 
also politically and you can gain from other peoples 
experiences”. 

Gaia: “You get inspired from others, for instance 
with the performance “Tre Ben” (Aaben Dans). The 
fact that it is for small children and old people at 
the same time is inspiring. In the Netherlands the 
system is still very strict around age groups and we 

want to break this down. Here we see someone who 
is further in that struggle. So it is important to swop 
experiences and to see that something works in 
other countries”.

Disse kunstnere fremhæver tre væsentlige styrker 
ved SWOP:

Mødestederne imellem forestillingerne (caféen, 
 området omkring Aaben Dans, Laboratoriet)

Mulighederne for at ”swoppe” nationale omstæn
digheder og politiske og kunstneriske udfordringer 
landene imellem.

Mulighederne for at lade sig inspirere og få fornyede 
kræfter til at fortsætte kunstneriske og strukturelle 
diskussioner og kampe i sit hjemland efter en festi
val som denne. 

Som festivalvært er det væsentligt at få  reflekteret 
sine styrker gennem andres fortællinger og 
 erfaringer, fordi de sætter ens egne valg og fravalg i 
perspektiv. Og disse styrkefortællinger kan være med 
til at skærpe den dobbeltidentitet som  producerende 
teater og festivalkurator, som Aaben Dans har. I 
 næste kapitel ser vi på udvalgte for bindelser mellem 
det kunstneriske og det  pædagogiske område under 
SWOP festivalen.  Forbindelser som også spiller en 
rolle i Aaben Dans’ og SWOP  festivalens identitet.
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Intro
Aaben Dans er som egnsteater løbende involveret i 
samarbejder med skoler og institutioner rundt om
kring i Roskilde. Disse samarbejder viser sig også på 
forskellige måder under SWOP. I år har der blandt 
andet været coproduktionen mellem Aaben Dans, 
liveart.dk og kunstnerne Seimi Nørregaard og Boaz 
Barkan, ”MAXI golf”, for 6. klasserne på Østervangs
skolen i Roskilde samt træning af SWOP dansen 
rundt på udvalgte skoler. I dette kapitel skal vi høre 
refleksioner over dette samarbejde fra forskellige 
aktører. 

Da alt blæste væk
Først et par refleksioner fra elever fra 6. klasses børn 
på Østervangsskolen, der har lavet ”MAXI golf”. Maja 
og Suheyda reflekterer åbent over processen. De har 
bygget en af de mange imponerende baner, man 
kan prøve: 

”Det var meget anderledes end at gå i skole. Først 
var det kedeligt, men så blev det sjovt, da vi skulle 
bygge, finde på ideer og finde ting i genbrugskas-
ser”. Mathias er også en af dem, der har udviklet en 
bane: ”Det har været spændende. I mandags tog 
vinden det hele og det var det bedste. Da det hele 
blæste væk og vi måtte starte igen. Det var også 
sjovt at lave noget med kroppen”. Hans kammerat 

Nicklas stemmer i: ”Det bedste har været, at vi måtte 
være uden for og bruge vores kroppe”. 

Viceskoleleder Kasper Broeng fra Østervangsskolen 
reflekterer videre i samme spor i en samtale efter 
ferniseringen af ”MAXI golf” torsdag på festivalen:

Hvorfor er det vigtigt for jer som skole at være 
med i SWOP?

”For mig er det en dannelsesopgave at give børn 
mulighed for at bruge kroppen og opleve dans. 
Enhver skole burde påtage sig det. Uanset hvad, så 
medfører deltagelse i de kreative processer nogle 
nye processer hjemme på skolen. Lærerne og ele-
verne har været meget glade for de indledende op-
takter til projektet”

Hvad er udfordringerne i et projekt som ”MAXI 
golf”?

”Det er vigtigt at blive udfordret i løbet af sit liv og i 
den undervisning, man udsættes for. Vi bliver udfor-
dret i vores repertoire, når vi møder dansen. Det er et 
vilkår, at kunstnerne tænke ikke-didaktisk”. 

Kasper pointerer, at det kan kræve en anden tænk
ning i nogle undervisningsmæssige situationer, når 
man skal forklare elever noget. På den anden side 
skal eleverne lære at turde være i noget, de ikke ken
der. Det handler ikke om at kunstnere og lærere skal 
blive ens. 

3. Kapitel
Det kunstpædagogiske aspekt i SWOP
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”Det har været en uovertruffen koordinering og 
forarbejde af Pernille (Møller Taasinge) og Aaben 
Dans. Dette forarbejde er afgørende for, at sådanne 
projekter bliver gode. Man kunne overveje, om den 
indledende proces kunne deles op, så der først var 
en periode, hvor der var fokus på idégenerering. Så 
kunne man sende eleverne tilbage i skolens hver-
dag, hvorefter de kunne komme med fornyet energi 
til projektet. Vi kan i alt fald sammen med Aaben 
Dans blive ved med at tænke i mulige nye formater 
og i at udfordre rammerne næste gang.”

Rammer for kreativitet
Boaz Barkan har været en af de ansvarlige huskunst
nere i projektet ”MAXI golf”. For Boaz har projektet 
en vision om at få fat i børnenes kreativitet via pro
fessionel kunstnerisk hjælp og via dem selv. Han 
reflekterer over processen således: 

”Vi må tro på, at mennesker kan lide at lege, men 
hvilke rammer skal der skabes for det? Der var nok 
for lidt tid til, at børnene kunne lære at anerkende 
hele projektet, træde et skridt tilbage og sige tak til 
hinanden og sig selv for det, de havde lavet”

Forholdet mellem kunst og krop er også spændende 
i et projekt som ”MAXI golf”. Boaz har i løbet af 
hele processen registreret, at det er udfordrende for 
mange børn at arbejde med kroppen. Samtidig er 
det også her, at den afgørende forbindelse til SWOP 
ligger. Boaz afslutter: 

”Børnenes erfaringer og oplevelser kan ingen tage 
fra dem og mange vil tage oplevelser fra dette pro-
jekt med sig, som de på ingen måde kunne have 
fået i et skolerum”

At kunne se forestillinger med 
frihed i kroppen
Forbindelsen mellem kunst og pædagogik er også 
interessant i forhold til mindre børn. Da det holland
ske kompagni Dadodans spiller deres forestilling 
”Kokers” – en forestilling for børn fra 3 år  er leder 
af Fuglebakkens Børnehave i Roskilde Charlotte 
Gjørtsvang af finde i salen med en gruppe børn. Fug
lebakkens Børnehave er en decideret dansebørne
have. Efter forestillingen fortæller Charlotte: ”Vores 
børn oplevede det som en danseforestilling, der var 
for dem. De er vant til at danse selv, danse en fortæl-
ling, danse en bog og i det hele bruge kroppen frit. 
Derfor ser de også på forestillingen med frihed”.  

Charlotte pointerer, at det altid er vigtigt med til
gængelighed for børnehaverne i forhold til at kunne 
komme til disse forestillinger. Hun mener, at det er 
vigtigt at benytte sig af de tilbud, der er under SWOP 
festivalen, og at man som institution forpligter sig til 
at opsøge de kunstneriske rum med børnene. 
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Interaktioner mellem 
det  kunstneriske og det 
 pædagogiske 
Dette kapitel afsluttes med et par refleksioner fra 
danseformidler Lars Bjørn, som er en del af Aaben 
Dans’ løbende projekter i skolerne og under SWOP. 
Blandt andet er han ude i skolerne og lære børnene 
årets SWOP dans. Lars Bjørn er blandt andet optaget 
af det helt særlige internationale snit, som kende
tegner SWOP, og samtidig ser han som danseformid
ler en masse talent lokalt. 

”Det er godt at kunne invitere børnene, som har 
danset i workshops i løbet af året til at danse under 
en professionel festival. På lørdag danser vi SWOP 
dansen sammen nede på torvet. På den måde kom-
mer vi ud af skolen og nærmere Aaben Dans. Man 
kunne tænke i at tage flere projekter fra skolerne 
og flytte dem ned i Laboratoriet, så disse projekter 
kunne komme ind i det særlige fysiske og arkitekto-
niske miljø, som teatret tilbyder”. 

”Det er spændende at undersøge hvordan vores 
elever kan interagere mere med de børn og unge, 
der er med de internationale kompagnier. Vi kunne 
lede efter mere interaktion mellem vores skolebørn 
og det professionelle lag i SWOP festivalen -  altså 

udforske, om der er mulighed for mere forpligtende 
forbindelser mellem det, der laves på skolerne og på 
selve festivalen”, afslutter Lars Bjørn.

Fornyede forbindelser
Tina Skjoldager Fangel er projektkoordinator på 
Aaben Dans. Hun peger på styrken i forbindelserne 
mellem skoleprojekter, børnene og de unges tilhørs
forhold til teatret via dansehold og de professionelle 
forestillinger. I de forbindelser opstår noget væsent
ligt, når man gennem mødet med den professio
nelle dans og de interaktive processer opdager sin 
krop, sit køn, sin kreativitet. Kernen i SWOP er som 
tidligere nævnt det kunstneriske program og det, 
som disse kunstoplevelser gør ved folk. Rundt om 
kernen ligger blandt andet de projekter, som bor i 
det kunstpædagogiske felt. Der er altid mulighed for 
at udvikle feltet og finde ud af, hvordan og om man 
ønsker at udvikle de kunstneriske og pædagogiske 
aspekter en festival. I rapportens næste kapitel ser vi 
nærmere på, hvilke andre udviklingsmuligheder, der 
kunne ligge i kommende SWOP festivaler. 
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Intro
Der er to år til den næste SWOP festival i Roskilde. 
To aspekter vil sandsynligvis stadig være en del af 
SWOP 2020’s profil: Festivalens brug af forskellige 
byrum og mødesteder og festivalen som et sted, 
hvor man ”swopper ”, altså bytter, forskellige ele
menter og oplevelser. Med afsæt i endnu en række 
interviews og samtaler byder dette kapitel blandt 
andet på refleksioner over, hvilke udviklingsmulighe
der der findes inden for disse aspekter. 

Nye rum, nye møder
Aaben Dans ligger i Musicon, ca. 10 minutters cykel
tur fra Roskilde Station. Her foregår en væsentlig del 
af festivalen og samtidig bruges både Roskildes by
rum, skoler, institutioner, kirker og biblioteker som 
møde og forestillingsrum i løbet af festivalen. Det er 
således en festival med mange stedsspecifikke rum, 
som giver mulighed for at gøre dagene på festivalen 
meget forskellige, både indholds og formmæssigt.  

Både Roskilde, Musicon og Aaben Dans er steder 
i udvikling. Teaterleder fra Aaben Dans, Lisbeth 
Klixbüll, reflekterer over situationen sådan:

”Hvordan kan vi i vores nye miljø i Musicon, som vi 
står i fra 2021, skabe nye sammenhængende rum 
med vores partnere herude og stadig inddrage Ros-
kilde by og de særlige stedspecifikke rum, der findes 
der. Det bliver interessant for os at udforske”.

I de mange forskellige rum – fra de rammesatte 
forestillingsrum til de mere ukontrollerbare møde
steder – ligger også forbindelserne til  både kunstne
re, gæster og publikum. Kunstnerisk leder, Thomas 
Eisenhardt italesætter også Aaben Dans’ og SWOP 
festivalens nye placering i Musicon. Thomas ser i høj 
grad muligheder rejse sig i det nye miljø og han op
lever, at der er nye valg, der skal træffes i sådan en 
udbygnings og udviklingsperiode.  

En af de ting, som Aaben Dans kan vælge at se på er, 
hvad de nye rammer giver af gaver til markedsførin
gen af SWOP i 2020.  I år er SWOP blevet markeds
ført via bannere, beachflag og boards i det offentlige 
rum samt plakater, større og mindre annoncekam
pagner i aviser og trykt materiale. Alle skoler i hele 
Roskilde har fået tilsendt flyers og plakater og 
desuden fået direkte mail om programmet og bil
letbestilling. Kan man tænke i nye eller udvidede 
former for markedsføring frem mod og i 2020? I den 
nye placering i Musicon med nye naboer, nye pub
likumsgrupper og nye samarbejdspartnere kunne 
det måske være interessant for Aaben Dans at se på 
dette.

4. Kapitel 
Nye udviklingsmuligheder i SWOP
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Hvad kan swoppes endnu mere?

Et andet muligt udviklingsområde på SWOP festiva
len handler om, hvad der kan ”swoppes” endnu mere 
af i fremtiden. Her følger nogle refleksioner om og 
forslag til, hvilke udviklingspotentialer, der ligger i 
SWOP festivalens unikke postion og identitet. Fiona 
Ferguson, leder af ”Imaginate” festivalen i Skotland 
og lead partner i det store PUSH projekt, som Aaben 
Dans også er partner i, reflekterer: 

What do you see as development potentials in 
SWOP?

“The fact that the festival is relatively small is 
 something special. Aaben Dans knows all the 
 delegates, but you could develop on getting more 
programmers to come and learn about dance 
 performances and see the potentials in having 
dance as part of a festival. There are potentials for 
professional development for programmers who are 
not that knowledgeable of dance”.

What do you think could be swopped even 
more?

“New choreographers! I have met so many 
people here, and for me it is about finding new 
 choreographers and introducing Scottish artists to 
really  interesting artists. We need meeting places 
for swopping and networking. We need places to 
 discuss dance for young audiences”

Disse refleksioner lægger sig i forlængelse af, hvad 
en lang række kunstnere og deltagere pointerer om 
festivalens særlige karakter, også tidligere i denne 
rapport. Aaben Dans insisterer på og inviterer til at 
bytte, og der er måske i disse år et særligt behov for 
at få lov til at bytte. Fordi det handler om at udveksle 
og give hinanden gaver.  

Et andet sted, hvor der muligvis kan ”swoppes” på 
nye måder i fremtiden er i SWOP Danse Camp’en 
med unge fra Roskilde, Fredericia og Tyskland. Nogle 
af deltagerne peger på potentialerne i at give Unge 
campdeltagere noget mere tid til at lære hinanden 
at kende, mødes og skabe netværk. Producent Dörte 
Wolter som er med på festivalen med den tyske 
ungegruppe siger: ”Man kunne tænke i at styrke 
netværksdimensionen hos unge camp deltagerne i 
forhold til de professionelle dansere”. En af de unge 
dansere udtrykker sig således: 

“The connection between us all is the most impor-
tant part of the festival. We need to swop human 
relationships. It is nice that this festival is being 
made. People here care about dance and make the 
opportunity to go and experience dance.”

Det er tydeligt, når man bevæger sig rundt på SWOP 
festivalen, at der ”swoppes” på mange forskellige 
planer: Relationer, rum, tanker og oplevelser for bare 
at nævne nogen. Det er interessant for Aaben Dans 
fortsat at udvikle og udfordre hvad der skal byttes, 
så festivalen bliver ved med at hedde SWOP både af 
navn og af gavn. 

Det lokale og det globale
Aaben Dans er et stærkt lokalt og et stærkt globalt 
egnsteater, som kerer sig om både de lokale og de 
globale deltagere. Det mærker man, når man taler 
med Aaben Dans, og når man taler med festivalens 
deltagere fra nær og fjern. At være i verden som 
lokal og global festival er også fyldt med udviklings
muligheder. Fredag aften på SWOP festivalen er en 
særlig aften, fordi det er den officielle åbning af 
festivalen med forestilling ”Horses” af det belgiske 
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kompagni kabinet k. Men det er også Aaben Dans’ 
fødselsdag. 10 år som egnsteater i Roskilde og 10 år 
som det første egnsteater for professionel dans for 
børn, unge og andre mennesker i Danmark. 

Roskildes borgmester Joy Mogensen samt forman
den for det nytiltrådte Projektstøtteudvalg for Scene
kunst, Lars Seeberg er aftenens talere. Borgmesteren 
forbinder Aaben Dans med fritænkning og åbenhed 
over for al nyt: For lokalbefolkningen, Roskilde og 
andre kunstnere. Hun taler om, at Aaben Dans har 
haft  ”viljen til at være tæt på dem, der bor tæt på 
én”. Det peger på, at Aaben Dans er lykkes med at 
lande og udvikle sig som kunstinstitution i et lokal
område, som allerede havde masser af vaner, iden
titeter og lokaliteter, da de flyttede hertil for 10 år 
siden. ”Dans skal få os til at føle os inspireret og frie 
i vores krop”, siger borgmesteren som en afsluttende 
fødselsdagshyldest. 

Lars Seeberg peger på, at Aaben Dans har bevæget 
sig fra et projektteater til et egnsteater, og at teatret 
evner at balancere ”stærke internationale aktivi-
teter med lokalt engagement”. Seeberg nævner 
også Aaben Dans’ deltagelse i det europæiske PUSH 
projekt som det seneste eksempel på en ”reach out”
tænkning, der ligger som en stærk værdi hos Aaben 

Dans. Talerne giver refleksioner i retning af, hvilke 
slags ”reach out” projekter eller tiltag, som Aaben 
Dans kunne have lyst til at styrke gennem SWOP 
festivalen i fremtiden? Hvilke mulige forbindelser 
mellem det lokale og globale niveau kan udvikles 
under en kommende SWOP festival? 

Aaben Dans’ absolutte styrke er dets evne til at sæt
te folk stævne, både på et lokalt og et globalt niveau 
under SWOP. Fødselsdagsfesten fredag aften er et 
tydeligt eksempel på denne styrke. Der er en lokal 
og global fejring af Aaben Dans i et og samme rum, 
hvilket er meget sjældent at opleve. Værterne taler 
mange sprog og gæsterne taler mange sprog. Det er 
en mangfoldig fest i ordets bedste forstand. Ligesom 
SWOP festivalen er en mangfoldig festival.

En større fransk delegation af teaterledere og festi
valarrangører møder dagen efter de internationale 
delegerede gæster til et netværksmøde. Det er tyde
ligt, at der er et potentiale i også at lade en mindre, 
kurateret festival være et større mødested for professi
onelle aktører og interessenter af forskellig slags. Man 
kunne overveje om et sådant netværksarrangement 
kunne udvides til at være for flere udvalgte lokale og 
nationale professionelle interessenter, der ønsker at 
udveksle og swoppe inden for danseområdet.  
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Intro
SWOP kan  som nævnt i indledningen ses som et 
landskab i konstant forandring. Som producerende 
teater, vært og kurator kan man blive ved med at 
søge efter nye måder at lave SWOP festival på. Sam
tidig er det vigtigt at huske grundkernen og styrker
ne i det, man laver, så man har sit kompas og sine 
værdier at styre efter. Hvis man ønsker forandringer 
kan det nogle gange være en fordel at lede efter og 
anerkende de mindste forandringer, som gør en for
skel og som ens system kan håndtere. 

Hvilke slags forandringer, der muligvis skal foreta
ges til næste SWOP vil Aaben Dans og dets ansatte 
og samarbejdspartnere vælge. Men i de to år, som 
vil gå inden egnsteatret igen åbner dørene til en ny 
festival, vil verden omkring os forandre sig. Så måske 
bliver det vigtigste for Aaben Dans i første omgang 
at reflektere over, hvilke nye valg der skal tages frem 
til næste gang, på hvilken baggrund og i hvilken 
kontekst. En festival er altid allerede i verden.  

Mødesteder for refleksion
Forandringer i verden viser sig at være en tematik 
på festivalens sidste dag. Med  refleksioner fra man
dagens seminar ”Reflection room” afsluttes denne 

rapport. ”Reflection room” er for SWOP festivalens 
professionelle aktører og skabt på baggrund af 
Aaben Dans’ deltagelse i det europæiske PUSH net
værksprogram. Sandrine Weishaar fra den franske 
organisation ONDA, ”Office National de Diffusion 
Artistique” i Paris, er en del af den førnævnte franske 
delegation på festivalen. Hun siger i slutningen af 
dagens seminar: 

 ”This is like the beginning of something bigger”

Denne kommentar giver følgende refleksion: Er man 
i dag som festivalvært og kurator i endnu højere grad 
forpligtet til at se sin festival i et større perspektiv? 
Er det interessant for Aaben Dans at tænke SWOP 
festivalen som en endnu stærkere forandringsagent 
ind i globale, politiske og kunstneriske strømninger? 
Mandagens seminar er nytænkt, da det for Aaben 
Dans er afgørende, at det bliver et mødested med 
mulighed for at tale sammen, reflektere og fordybe 
sig i udvalgte temaer. Aaben Dans’ producer Pernille 
Møller Taasinge taler om, at Aaben Dans i år har 
haft et stærkt ønske om at skabe et reelt refleksi
onsrum som afslutning på festivalen. Det mærkes. 
Seminarets deltagere udveksler på kryds og tværs af 
institutioner og nationaliteter på trods af, at det er 
festivalens sidste dag og på trods af, at alle har væ
ret i gang i 4 dage. Og den indholdsmæssige barre er 
sat højt fra start til slut. 

5. Kapitel 
SWOP i verden og som tidsbillede
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Europa lige nu
Dagens hovedtaler er Pascal Brunet, leder af orga
nisationen ”Relais Culture Europe” i Paris, en inno
vationsplatform for europæisk kultur. Pascal Brunet 
adresserer på forskellige måder den situation, Euro
pa står i lige nu. Hvad betyder det for kunsten? Vi 
har i disse år en stor transformation af mennesker, 
værdier, viden og økonomi, der finder sted på mange 
planer. Set i det lys, hvad laver vi så inden for det 
kunstneriske felt i Europa? spørger franskmanden. 
Og han reflekterer videre: 

“We need to acknowledge that we have to be in the 
centre of the world instead of thinking that we are 
the centre of the world”

At vi bliver nødt til at tænke os selv globalt og for
binde os lokalt, er også en af Pascal Brunets vigtige 
pointer. En pointe, som før nævnt forbinder sig både 
til Aaben Dans og til SWOP festivalen. Brunet sætter 
også fokus på eksperimenter inden for kunsten. I 
eksperimentet har ingen svaret eller løsningen. Her 
skal vi turde fejle! Vi må også være optaget af kunst
nerisk og social innovation, og vi må tænke over, 
hvordan vi kan præge vores samfund. 

”We have to accept multiculturalism, we must 
 assume interculturalism and we must be interested 
in doing new cultural and transculturel projects. Do 
not talk about activity or productions. Talk about 
processes – we need to be open!”

Reflection room som format
”Reflection Room” som format og begivenhed er en 
loyal og vellykket måde at slutte SWOP festivalen på. 
Der gives plads til, at seminarets gæster kan forbin
de de kunstneriske oplevelser, der har været i løbet 
af festivalen med globale problematikker og lokale/
nationale udfordringer. Det giver også anledning til 
at reflektere over, hvad en kommende SWOP festival 
skal indeholder af tematikker. Kunne de udvalgte 
temaer som deltagelse, migration og køn spille en 
mere specifik rolle under næste SWOP?

Kunne man tænke i at facilitere nye styrkende for
bindelser mellem de festivaler og organisationer, 
som mange af de internationale gæster repræsente
rer? Hvis vi skal tage Sandrine Weishaars ord alvor
ligt om, at seminaret og festivalen opleves som be
gyndelsen på noget nyt, og hvis vi skal tage Pascal 
Brunets ord alvorligt om et Europa i forandring, så 
kan ”Reflection room” give Aaben Dans en række 
pejlinger på, hvad den næste SWOP festival kan om
fatte. Og det uden at skulle gå på kompromis med 
festivalens kunstneriske kerne og identitet.  
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SWOP festivalen 2018 er overstået og har som før 
nævnt sat væsentlige spor, trådt nye stier og præget 
de mange mennesker, der deltog.  Aaben Dans har 
som producerende teater og festivalkurator igen 
skabt fem festivaldage, hvor DANSEN har været i 
fokus og hvor DANS som kunstart for børn, unge og 
andre mennesker er blevet hyldet helt og holdent. 
Det er særegent. Og det er unikt i ordets egentlige 
forstand. For SWOP er i disse år den eneste interna
tionale dansefestival for børn og unge. 

En festival er et tidsbillede på mange måder. Det er 
SWOP festival 2018 også. Et tidsbillede i forhold til 
forestillingerne og deres emner, publikum og deres 
behov, spændingsfelter, friktioner og fusioner. Derfor 

er SWOP en afgørende begivenhed i sig selv. Derfor 
er SWOP et afgørende tidsbillede i sig selv. 

Denne refleksionsrapport har forsøgt at reflektere 
SWOP festivalen og dette tidsbillede på forskel
lige måder. På ingen måde uddybende og på ingen 
måde udtømmende. Tilbage står Aaben Dans’ valg 
om de næste skridt på vejen mod SWOP 2020. 
Endnu et tidsbillede vil folde sig ud om to år og intet 
vil være det samme. Det er styrken i Aaben Dans, og 
det er styrken i SWOP festivalen.  

Rikke Lund Heinsen, maj 2018 

Afslutning 
En festival er et tidsbillede
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Kunstnere: 

John Quiroga, billedkunstner

Boaz Barkan, kunstner

Carlo Camagni, danser

Gaia Gonnelli, koreograf

Mona De Broe, danser

Louis Staquet, danser

Ianthe Maes, danser

Lenny Gaethofs, danser

Publikum/deltagere:

Maja, 6. klasses elev, Østervangsskolen

Suheyda, 6. klasses elev, Østervangsskolen

Mathias, 6 klasses elev, Østervangsskolen

Nicklas, 6 klasses elev, Østervangsskolen

Tone, mor

Sonja, datter

Fanny, datter

Emilie, datter

Susanne, mor

Antony, far

Børn fra 0. klasse på Lynghøjskolen

Børn fra Fuglebakkens Børnehave

Mia, forældre

Kasper Broeng, viceskoleleder Østervangsskolen

Charlotte Gjørtsvang, leder af Fuglebakkens 
 Børnehave

Unge Camp deltagere: 

Villads, danser, Roskilde

Anna, danser, Fredericia

Swantje, danser, Stralsund

Aaben Dans medarbejdere: 

Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder

Lisbeth Klixbüll, teaterleder 

Pernille Møller Taasinge, producer

Catherine Poher, instruktør

Tina Skjoldager Fangel, projektkoordinator

Lars Bjørn, danser og danseformidler

Vibeke Albrechtsen, frivillig medarbejder under 
SWOP

Esther Haugegaard, koreograf 

Internationale gæster:

Vincent van den Bosch, producent, Belgien

Saskia Wieringa, producent, Norge

Fiona Ferguson, festivalleder, Skotland 

Sandrine Weishaar, kunstnerisk konsulent, Frankrig

Dörte Wolter, producent, Tyskland

Sebastian Lauro Lillo, producent, Frankrig

Bilag 
Interview og samtaler foretaget under festivalen 
af Rikke Lund Heinsen med: 
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