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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Åben Dans
Productions.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om
anvendt regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsregnskabet
udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt
regnskabspraksis.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Daglig ledelse
________________________
Lisbeth Klixbüll

________________________
Thomas Eisenhardt

Bestyrelse
________________________
Ajs Dam
Formand

________________________
Anni Ellebæk Ehlers

________________________
Marie Kirstejn Aakjær

________________________
Kamma Siegumfeldt

________________________
Kasper Bæk
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Roskilde, den 21. februar 2019
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Åben Dans Productions
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Åben Dans Productions for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og
Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision,
standarderne for offentlig revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar
for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Åben Dans Productions i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Åben Dans Productions har medtaget det af ledelsen pr. 31. december 2018 godkendte resultatbudget
for 2018 som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions
og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Åben Dans Productions evne til
at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, standarderne for
offentlig revision, jf. vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og
Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-mation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl, og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har ind-flydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: EES4O-H8ZC5-1N1U2-XYB8L-DD0CK-A4MGJ

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen
mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven.
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmel-se med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision,
standarderne for offentlig revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark jf. vedtægternes
bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden
2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 21. februar 2019

Dan R. Petersen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING 2018

I åbningstalen til SWOP festivalen, som omtales senere i denne beretning, fortalte borgmester Joy Mogensen
om, hvordan egnsteatret i sin tid blev vedtaget med et knebent flertal i Byrådet som en forsøgsordning. Hun
berettede, hvordan Aaben Dans, stik imod de flestes overbevisning, ikke forsvandt af sig selv igen efter den
første 4-års prøveperiode. Tværtimod har teatret slået dybe rødder i den lokale muld og er i dag blevet en
uadskillelig del af Roskildes DNA. Joys tale varmede selvfølgeligt alle os der til dagligt arbejder i teatret, men
det skal ligeledes nævnes, at den også gjorde stort indtryk på vores mange internationale gæster, der
efterfølgende fortalte os, at sådan en borgmester kunne de også virkelig godt tænke sig!
Vi mener, at talen er kendetegnende for det unikke forhold Aaben Dans og Roskilde Kommune har til hinanden.
Indeværende beretning viser et vidt forgrenet netværk af aktiviteter, der både forbinder mennesker og
institutioner lokalt, men også forbinder disse nationalt og internationalt. Aktiviteter der med dansen og
scenekunsten som udgangspunkt slår bro mellem generationer og mellem kunst og samfund.
Aaben Dans arbejder med bevægelse og er i bevægelse. En ekspansiv og uforudsigelig udvikling har fundet sted
i løbet af vores første 10 år i Roskilde. Og denne bevægelse stopper ikke her. Vi har i det forløbende år været
igennem en spændende og dybdegående proces med Roskilde Festival og Råstof Roskilde omkring vores
fremtidige bofællesskab i det kommende sambyggeri på Musicon. Et projekt, hvis vision det er at skabe et
samlet kunstnerisk og eksperimenterende hus, hvor forskellige brugere kan mødes på tværs af kunstarter,
fagligheder, interesser og organisationer. Et hus, der med sine internationale aktiviteter, globale udsyn og
lokale forankring inspirerer og flytter mennesker.
Vores 10-års jubilæumsår blev således ikke et år til konsolidering og fastfrysning af det allerede opnåede.
Det blev et trampolinspring ud i fremtiden.
Nedenstående banner/link fører til vores lille 1 minuts 10-års jubilæumsvideo, hvor vi fejrer vores
kerneværdier: Kroppen, Bevægelsen, Nærværet, Sanseligheden, Eftertænksomheden, Livsglæden,
Kreativiteten, Det udfordrende, Det ukendte, Poesien, De yngste, De ældste og Dansen.

http://abendans.dk/om-aaben-dans/
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2018 var 10-års jubilæumsåret for Aaben Dans – Roskilde. Som et slags mantra har jubilæet runget igennem os
der arbejder på teatret. Som en tanke på den rejse vi har foretaget sammen med Roskilde siden 2008, som en
status over, hvor vi er i dag og som et springbræt ind i fremtiden.

9

Årets premiere produktioner

MAXI GOLF
En performance installation for alle aldre
Co-produktion mellem Aaben Dans, Liveart.dk og to 6. Klasser fra Østervangskolen

Konceptet blev udviklet af Liveart.dk ved Henrik Vestergaard og Ellen Friis i samarbejde med Aaben Dans.
Skabelsesprocessen blev ledet af koreograf/danser Boaz Barkan og performer/billedkunstner Seimi Nørregaard
i samarbejde med 6.a og 6.b fra Østervangsskolen og med stor hjælp fra Roskilde Vej Og Park, der stillede
byggematerialer til rådighed i form af vejskilte og en mindre skov af træer, samt Argo Gensalg Roskilde, der
leverede genbrugsmaterialer med alt fra gamle cykler, golfkøller, spiseborde til plastiklegetøj og meget mere.

En humoristisk forestilling om krop, teknologi og menneskelig kontakt.
Målgruppe: 6+
Instruktør Catherine Poher og koreograf Thomas Eisenhardt har sammen med danserne Ole Birger Hansen og
Antoinette Helbing skabt en række forestillinger, der ud over at have kastet tre Reumert-nomineringer af sig
også er blandt vores mest opførte. Denne gang tog de, flankeret af skuespiller/klovnen Folmer Kristensen og
den prisbelønnede komponist Fredrik Lundin, et højaktuelt emne op: Forholdet mellem teknologi og
menneskeligt nærvær.
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Premieren på årets første produktion fandt sted under SWOP festivalen, der omtales i sin helhed senere i
denne beretning. Maxi Golf var en interaktiv performance-installation, hvor publikum både var aktører og
beskuere. Det var et spil bygget på ideen om minigolf, men med meget anderledes baner, der i sig selv var
tematiske kunstværker, der afspejlede kunsternes og de medskabende børns fantasi og tanker om verden.
Publikums fokus var ikke på at vinde, flere af banerne var stort set umulige at gennemføre. Fokus var på aktiv
deltagelse som agerende i et kunstværk. Banerne kunne opleves enkeltvis, eller i rækkefølge. Som på en
kunstudstilling koncentrerede nogle publikummer sig om enkelte baner, mens andre brugte flere timer eller
halve dage med familien på af gå igennem alle banerne.
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Vores børn vokser op i en verden, hvor kunstig intelligens og robotteknologi allerede er en integreret del af
hverdagen og vil komme til at fylde meget mere i fremtiden. Det er fagre nye verden, men det kan også have
konsekvenser for den måde, vi er sammen på som mennesker.
Forestillingen stillede spørgsmål som:
Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der hellere vil blive ved sin skærm?
Hvornår er man egentlig sådan rigtig sammen med nogen?
Og hvad hvis den man er sammen med faktisk er en maskine?
Trods det alvorlige emne blev alt behandlet med humor og tro på mennesket i centrum.
Anmelder Anne Middelboe Christensen skrev i Teateravisen:
”Da seforestilli ge Ai Ai Ai! er e egavet ko
e tar til vores afhæ gighed af skær e s
ku stige figurer. Med Ole Birger Ha se so uovertruffe y org.”

Fra forestillingen Ai Ai Ai! - foto Ditte Valente

Publikum sagde blandt meget andet:
”Fa tastisk forestilli g ”
”Hvorda ku e ha tage hjer e ud af hovedet?”
”Jeg tror jeg vil hje og lære det der ed skuldre e”
”Er ha rigtigt e ro ot?”
”De er lige så releva t for i e 5. klasser” lærer til 1. klasse
”Jeg ku e slet ikke lade være ed at gri e hele tide .”
Forestillingen er allerede blevet udtaget til de kuraterede festivaler Horsens Teaterfestival og Salto i Malmö.
Sidstnævnte er en showcase rettet imod arrangører i Sydsverige. Vi kan derfor forvente, at den kommer til at
turnere både nationalt og internationalt i de kommende år. Som altid vil forestillingen blive genopført i
Roskilde i forbindelse med genopsætningerne.
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Som alle vores forestillinger gør vi os umage for både kunstnerisk og formidlingsmæssigt at ramme bredt.
Således havde vi udover almindelige privatpublikum både skoleklasser i mellemtrinnet og udskolingen som
publikum samt modtagerklasser og specialklasser.
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NÅR JEG LUKKER ØJNENE
En poetisk og fysisk forestilling om sorg for de 8-11 årige og deres voksne
En co-produktion mellem Aaben Dans og Gazart
Den israelsk-danske koreograf Tali Razga har gennem mange år været blandt de førende herboende
eksponenter for dans for børn og har ofte arbejdet med svære emner. I denne co-produktion arbejdede vores
kunstneriske leder Thomas Eisenhardt sammen med hende og fungerede som koreografisk konsulent og
sparringspartner gennem et længere udviklingsforløb, der strakte sig fra maj til premieren på Scenen i
Laboratoriet i november.

Sorg kan være svært at tale om, og nogle gange rækker ordene ikke, når man skal beskrive en kompliceret
følelse. Med dansens non-verbale sprog blev emnet angrebet fra en mere abstrakt og forhåbentlig befordrende
vinkel.
Co-produktioner som denne bringer en ny vind igennem teatret. Emner vi ikke umiddelbart ville have taget op
bliver bearbejdet og vist på vores scene i Laboratoriet. De giver os samtidigt en mulighed for at nå nye
publikumsgrupper. I forbindelse med denne forestilling udbød vi blandt andet billetter gennem
børnesorggrupper i kirkeregi, bedemandsforretninger samt de private gruppe ’Efterladte’.
Co-produktioner er en praksis, vi er begyndt på indenfor de sidste par år, og som vi ønsker at fortsætte med i
fremtiden.

Plakatfoto fra forestilli ge ’Når jeg lukker øj e e´ - foto Søren Meisner

Nyt billetsystem
Vi gik i 2018 sammen med Roskilde Kommune, Teaterforeningen Roskilde Teater og billetudbyderen Billetten
om at udvikle en ny billetportal Roskildeskolebooking.billetten.dk. Den er specielt oprettet for at gøre det
lettere for folkeskolelærerne i kommunen at orientere sig om de lokale teatertilbud og at købe billetter. På
portalen kan lærerne booke billetter direkte på deres arbejdsmail/unilogin – og regningen sendes automatisk
til skolen.
I portalens første sæson 18/19 præsenterede vi et fælles program med i alt 8 forskellige skoleforestillinger –
med dans og teater fra 0. – 10. klassetrin.
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Forestillingen tog emnet ’sorg la dt ør ’ op. Når jeg lukker øjnene handlede om to børn, der havde mistet
deres farfar, og hvordan de bearbejdede deres sorg. De to dansere og kontrabassisten viste dobbeltheden i,
hvordan det er at sørge. Det kan både være tungt og svært, men det er også en måde at mindes en person,
man har holdt af. Og sorgen og minderne har både mørke og lyse sider.
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SWOP 18 – International festival for dans for børn og unge

Som tidligere nævnt åbnede borgmester Joy Mogensen i denne anledning SWOP 18 med en tale, efterfulgt af
endnu en tale af Lars Seeberg, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtte Udvalg. Åbningsforestillingen var
den banebrydende Horses af det Belgiske kompagni Kabinet K, der satte nye standarder for forestillinger for,
med og af børn og voksne. Det var en stor forestilling med tre voksne dansere, fem børn/unge og to musikere
på scenen. Åbningsforestillingen spillede i teatersalen på Lynghøjskolen, da den både hvad angik
scenestørrelse, loftshøjde og publikumssæder krævede et større sted end vores egen Scenen i Laboratoriet.
250 mennesker havde bestilt billet til åbningen, hvilket er mere end dobbelt så mange, som vi har plads til i
Laboratoriet. Vi ser frem til i sambyggeriet med Roskilde Festival og Råstof Roskilde, at få adgang til en ny og
større sal, der i løbet af nogle år vil give os muligheder for at bringe forestillinger af større skala til Roskilde.
Noget helt særligt ved Horses var, at starten på prøveforløbet fandt sted hos os, da Kabinet K var i residency
ophold i 2015. Her blev de allerførste forsøg gjort med at danse sammen på tværs af generationer. Cirklen blev
således sluttet, da de vendte tilbage med den færdige forestilling. Det er et eksempel på den synergi, der finder
sted i vores arbejde med det lokale og det internationale.
Som de andre år var festivalen en gave til Roskilde og til publikum, med gratis billetter der meget hurtigt blev
booket. Både af lokale skoler, institutioner og borgere samt tilrejsende fra ind- og udland. SWOP havde
centrum i Laboratoriet på Musicon, Bibliotekssalen var den anden gennemgående scene og danseaktiviteter og
forestillinger bredte sig i hele byen.
I alt 10 forskellige forestillinger fra Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Schweiz og Spanien opførtes i alt 28
gange. Programmet tilbød oplevelser for alle aldre, fra 1 ½ år og til familieforestillinger, både på scenen og på
gaden, og vi præsenterede det absolut bedste og mest aktuelle, vi kunne finde på den internationale scene for
dans for børn og unge.
Efter SWOP 16 modtog vi venlig ment kritik fra vores gæster for, at vi i Aaben Dans ikke viste vores egne
forestillinger på festivalen. Det rådede vi bod på i 2018 med forestillingen Tre Ben for den yngste målgruppe fra
1 ½ år og op. En forestilling om den støtte vi alle har brug for gennem hele menneskelivet. For alderen 3+ viste
den belgiske gruppe Dadodans forestillingen Kokors med to dansere og en hel masse paprør, som børnene
kunne lege med til slut. For 6+ viste hollandske De Dancers forestillingen Dyret indeni med fem dansere hvis
indre vilde dyr pressede sig mere og mere på, for til slut at springe helt ud i en total, og meget morsom, kaotisk
energiudladning. Du er den var en forestilling for samme aldersgruppe, hvor fem kraftfulde dansere fra Belgien
hele tiden ændrede reglerne for fangeleg. Til sidst inviterede de publikum, der sad på alle fire sider, til at være
med i legen. Den tidligere omtalte Horses havde målgruppen 8 år og op og var, med en vild og utæmmelig
energi, et pragteksempel på en forestilling for flere generationer. Voksne og børn var på scenen sammen i
denne radikale forestilling om samvær og sammenhold, begejstring og forvirring – og ikke mindst tillid. Om
ønsket om at ville være voksen og om at ville forblive barn, om styrke og sårbarhed, om at bære og blive
båret. I Snap XL gav 14 unge dansere fra den Belgiske gruppe fABULEUS den max gas til musikken. ´Let the
rhythm ride you, guide you, sneak inside you, set your mind to move´ var budskabet til publikummet, som var i
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SWOP festivalen var den største fest vi kunne lave, så den fjerde SWOP festival blev også den store fejring af
vores 10-års jubilæum som Egnsteater i Roskilde.
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samme alder som danserne på scenen. Det svenske teater Dansstationen inviterede i forestillingen Sissy Bomb,
de store teenagere ind i et duftende rum, der funklede i rosa indpakning og blødgjort af beroligende musik. En
mild og stærk forestilling, der kærligt udfordrede normer og kønsstereotypiske grænser.

Ud over de professionelle forestillinger kunne man deltage i vægmaleri med den colombianske kunstner John
Quiroga og man kunne møde den Roskilde baserede billedkunstner Helle Hove i sin sandsigerskecampingvogn. I
festivalcentrummet i Laboratoriet blev maden leveret af Grundsmag og caféen drevet af fairtrade butikken
Karibu. Man kunne lære 10-års jubilæumsdansen på Stændertorvet og deltage i bodypercussionworkshop på
Musicon. Der var danseskulpturudstilling i Eventrummet af den franske billedkunstner Roland Roure. I
bymidten, på Musicon og i Ibskirken vistes tre forestillinger af og med unge, der var deltagere i den
international dansecamp med ungegrupper fra Roskilde, Tyskland og Fredericia. I Eventrummet var der to
koncerter med de unge lokale musikere SamSara og Tolstøj. I dagene op til festivalen fik 9 skoler i Roskilde
Kommune besøg af dansere, som lærte dem 10 års jubilæumsdansen og endelig sluttede festivalen sidste dag
af med et seminar for professionelle producenter, arrangører, dansere og koreografer fra Danmark, Sverige,
Holland, Belgien, Frankrig, Skotland og Norge.
SWOP etyder ’ ytte’. At ødes og ytte erfari ger og oplevelser er et ge e gåe de ele e t i festivale .
SWOP er blevet kendt for sin høje kunstneriske standart og for de nære møder der finder sted på tværs af
kunstnere og publikum, på tværs af generationer og på tværs af landegrænser.

Internationale gæster danser 10 års jubilæumsdans – foto Anders Rye Skjold Jensen
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På gaderne kunne publikum opleve den spanske trio Solo Juntos i en unik blanding af moderne dans, akrobatik
og humor. Efter en hæsblæsende og fysisk udfordrende tour de force med glad energi og cumbia-musik
invitererede de publikum til selv at leve sig ind i dansen. Også den Schwiziske duet for to mænd Kill your
Darlings kunne ses både i bymidten og på Musicon. En apokalyptisk terrængående danseforestilling i en sky af
kridt. Endelig kunne hele kunne familien bruge så lang tid de ønskede i vores egen og tidligere omtalt coproduktion med Liveart forestillingsinstallationen Maxi Golf.
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Årets Turné forestillinger

Genopsætning og turné.
Målgruppe: Børn fra 1 ½ år samt ældre mennesker

Tre Ben – foto Ditte Valente

Genopsætning og turné.
Målgruppe: 6 mdr. – 4 år
Vores tilsyneladende udødelige, og bredt internationalt anerkendte, spædbarnsforestilling IGEN fra 2011 har
efterhånden spillet 335 gange. IGEN har i 2018 både genbesøgt Roskilde på Scenen i Laboratoriet og turneret i
Danmark og Frankrig.

Turné
Denne forestilling for børn fra 6 år havde premiere i Roskilde 2007. Altså året før Aaben Dans blev etableret
som egnsteater! Der er stadig bud efter denne sejlivede forestilling, der nu også har spillet 332 gange. Den
turnerede i 2018 i Danmark i en revideret udgave, hvor koreografien er forkortet. Til gengæld er den nu
efterfulgt af en interaktiv workshop, hvor tilskuerne selv får lov til at prøve kræfter med alt det som deres
arme, ben og krop kan gøre. Den turnerede i Dansehallernes program Dans for Børn.
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Tre Ben begyndte for alvor sit turneliv i 2018. Den har spillet rundt i hele landet, men også udlandet har fået
øjnene op for den. På den måde turnerede den flittigt i Sverige, Holland, Østrig, Spanien og Frankrig. I
Catalonien/Spanien gav danseren Antoinette Helbing workshops til lokale børn, der enten skulle se eller havde
set forestillingen. I forbindelse med genopsætningen af forestillingen viste vi den også på Scenen i Laboratoriet
til glæde for Roskildeborgere og institutioner.
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I 2018 viste vi i alt 142 forestillinger. Af disse var 85 forestillinger på turné. Heraf 37 uden
for landets grænser.
Broen mellem Kunst og læring
Det ligger os meget på sinde at udforske og udnytte de muligheder, der ligger i forholdet mellem kunst og
lokalsamfund. Vi har valgt at kalde hele dette felt, med aktiv deltagelse i dansen og scenekunsten, for Broen
mellem kunst og læring. Dette arbejde har mange forskellige udtryk og mange forskellige målgrupper, og der
kommer hele tiden nye til. I 2018 blev det til følgende aktiviteter.

I forlængelse af dette, udviklede vi sammen med danseren Mette Møller Overgaard et sammenhængende
sanseligt, fysisk og rummeligt forløb for og med børn, der afsluttes med en forestilling på Scenen i Laboratoriet
for inviterede gæster, fa ilie og ve er. Forlø et har te aet ’hje ’ og ear ejder i ør ehøjde spørgs ål
som: Hvad er et hjem? Hvordan er det at flytte? Hvordan forandrer mit hjem sig, hvis andre flytter ind?
Tematisk hænger det sammen med vores EU-projekt PUSH+, der omtales senere i beretningen, der i 2019 har
samme emne.
Danseren Ester Haugegaard gav i foråret workshops i Kulturbørnehaveregi under Jyllinge Kulturskole. Hun blev
efterfølgende ansat til fast at undervise i dans på Kulturbørnehuset Wiemosen. Disse workshops har resulteret i
endnu et danseforløb for dagtilbud, som vi vil tilbyde til institutioner i Roskilde når Esther kommer retur fra
barsel i slutningen af 2019.
Sammen med Muserum skabte vi en sanseworkshop på tværs af billedkunst og dans. Tre børnehaver oplevede
og deltog i denne leg med krop og bevægelse, lys og tegning. Projektet var et led i etableringen og udviklingen
af det nye Kreativt Hus for Børn i Algade 31.
Endelig lavede Fuglebakkens Børnehave, for femte år i træk, en danseforestilling sammen med Mette Møller
Overgaard, som børnene selv opførte på Scenen i Laboratoriet.

Publikum venter spændt på at komme i teatret
Mellemtrinnet
På femte år underviste vi mellemtrinnet på vores fem partnerskoler i Roskilde: Trekronerskolen,
Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup Skole og Jyllinge Skole i dans, bevægelse og koreografi. Faget
Dans er på disse skoler en årligt tilbagevendende begivenhed som eleverne glæder sig til. Vores dansere Lars
Bjørn Hansen og My Lindblad Szlavik er kendte ansigter på skolerne og dans er blevet en tværfaglig integreret
del af årshjulet. Næste år kommer også Absalons Skolen med på holdet, så vi vil komme op på 6 partnerskoler.
Musiktalentklasser
Efter sommeren 2018 kom det sidste klassetrin på musiktalentlinjen på Østervangsskolen. Vores danser
Thomas Nørskov har undervist fra oprettelsen af linjen i 2016, og vi underviser således nu musikklasserne i
dans, koreografi og performativitet på både syvende, ottende og niende klassetrin.
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Børnehaver
I foråret lancerede vi en 16 minutters dokumentarfilm af filmantropologen Nanna Nielsen, der havde fulgt
vores udviklingsprojekt Dans i Dagtilbud i efteråret 2017. Filmen kan nu ses på vores hjemmeside
http://abendans.dk/hjem/
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Niende klasser
Under faget idræt er dans blevet eksamensfag til 9. klasse pensum. Vi tilbyder skolerne et workshopforløb
specielt rettet mod eksamenskravene beskrevet i EMU. Vi har i Roskilde i 2018 kørt dette forløb igennem på
Viby Friskole, Hedegårdenes Skole og specialklassen på Fjordskolen Hedevang. Vi har desuden en 3-årig aftale
med Lejre Kommune om at komme ud i samtlige folkeskoler med disse forløb.
Der er stor efterspørgsel efter vores skoleforløb, også uden for Roskilde Kommune. Vi har dog valgt at holde os
til Roskilde og nabokommunen Lejre. Dette har flere grunde: Dels er det et kapacitetsspørgsmål i forhold til,
hvor meget vi kan spænde over, dels vægter vi den lokale forankring fremfor geografisk ekspansion, og dels er
det et spørgsmål om at bevare en stærk kontakt til Aaben Dans og vores andre scenekunstneriske aktiviteter.

I forbindelse med skabelsesprocessen i Ai-Ai-Ai! havde vi brobygningsforløb med TCR, vi lavede
dramaworkshop med VUC samt oplæg og workshop om dans for og med mindre børn på Professionshøjskolen
Absalon.

Dans i skolen
Andre Skoler
Vores erfaring er, at børn og unge med særlige behov, der har sværere ved at opleve og deltage i sprogligt
baserede begivenheder, får store oplevelser og nye kompetencer sat i spil gennem vores kropslige-, musisk- og
billedbaserede arbejde. Udover at have denne gruppe som gæster til vores forestillinger, arbejdede vi i 2018
både med Tjørnegårdsskolens specialklasser og STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) i Gundsømagle.
Åbne danseklasser
For dem der gerne vil danse i deres fritid tilbød vi, ligesom tidligere år, offentlig danseundervisning på Scenen i
Laboratoriet. Der var tilbud for børn, unge og voksne i moderne dans, hiphop samt et performancehold for
dem, der vil beskæftige sig endnu mere med scenekunsten. Alle hold havde det kreative og samskabelsen i
centrum og sæsonen afsluttedes med en stor fælles opvisning på Scenen i Laboratoriet.
I 2018 havde vi som et særligt tilbud til danseholdene, at de også kunne deltage i optoget i Lysfesten med en
række koreografier og iscenesættelser af danseren Thomas Nørskov.
Dans for ældre
For mennesker i den anden ende af livet fortsatte vi vores gode samarbejde, nu på ottende år, med Lokal
Centret Astersvej, hvor vi underviser og deler danseglæde, sang, grin og massage med borgerne.
Dette langvarige samarbejde fik en knopskydning i 2018, idet Tina Skjoldager Fangel og Thomas Eisenhardt
indledte et udviklingsprojekt sammen med Asterscentrets Netværksgruppe for borgere i tidlig demens. Målet
er at gøre erfaringer og udvikle metoder, der med udgangspunkt i scenekunsten og de kreative processer, kan
give gode sociale, kropslige og mentale oplevelser specielt rettet mod denne målgruppe. Det første, og meget
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Ungdomsuddannelser
Vores samarbejde med Himmelev Gymnasium, hvor dans ved Thomas Nørskov er blevet en del af
idrætsundervisningen, fortsatte i år. Som afslutning på forløbet blev deres egne koreografiske arbejder vist for
andre elever på Scenen i Laboratoriet. Også vores samarbejdsaftale med Katedralskolen blev videreført. Her er
det i dramaundervisningen på B og C niveau vi rykker ind med en workshop i koreografi og devising med
Thomas Eisenhardt og en efterfølgende koreografiske opgave, der bliver vist og diskuteret på Underværket på
Katedralskolen.
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vellykkede, møde fandt sted i december måned. Pilotprojektet videreføres i 2019, hvorefter det evalueres. Hvis
det falder godt ud, vil vi afsøge mulighederne for at fortsætte på en mere permanent basis.

Dans for ældre
Sansevandringer
Sansning har altid været et omdrejningspunkt i Thomas Eisenhardts arbejde. Hans forestillinger er ofte blevet
beskrevet som sanselige af andre. Sansevandringerne har taget dette arbejde et nyt sted hen: En
publikumsinddragende begivenhed der iscenesætter virkeligheden og vores opfattelse af den. Publikum føres
via en tilrettelagt tur gennem et givent landskab og gennem 8 forskellige sanser. I 2018 var der
Sansevandringer på Musicon, i Boserup Skov og i de Finske Skove som en del af Silence Festivalen i Lapland.
stART – ungeplatform og kunstnerisk fællesskab
I 2017 modtog vi 125.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Egnsteaterudviklingspulje til vores stART projekt – en
ungeplatform og et kunstnerisk fællesskab for lokale unge med en særlig interesse i dans og performance.
stART var en ramme, hvor de unge blev mødt af koreograferne: Georgia Kapodistria med hvem de skabte
forestillingen CLAIRE OBSCURE, der blev opført i den gamle kirkeruin Ibskirken i Roskilde under lysfesten og
under SWOP festivalen. Desuden skabte de forestillingen DanseAngreb med intruktør/koreograf Erik Pold, - en
site-specific forestilling, der blev opført under Rabalderfestivalen på Musicon.
Gruppen, der bestod af ni unge, besøgte Det Kongelige Teater og trænede sammen med ballettens
udskolingsklasser under ledelse af danseren My Lindblad Szlavik. Og de koreograferede og videoredigerede
egne små værker sammen med den belgiske koreograf Yentl de Werdt, der var i recidency på Scenen i
Laboratoriet som en del af nedenfor omtalte EU projekt PUSH. Gruppen var i teatret sammen for at se
forestillinger, fik træning af Thomas Nørskov i teknik og Siri Wolthoorn i Gaga teknik. De var på udvekslingstur
til Tyskland, hvor de sammen med lokale danse-unge skabte stykket Tischgeschällschaft, der blev opført under
SWOP festivalen, hvor de lå i camp med de tyske unge og unge fra Fredericia.
Det ultimative mål for projektet var, at de unge fik så megen empowerment at de selv begyndte at skabe
performative projekter – og det lykkedes. De var selv ophavsmænd til en danse-opførelse under
ungetopmødet, der blev afholdt på Ragnarock med deltagelse af flere hundrede mennesker.
PUSH og PUSH +
internationalt EU samarbejde
I 2016 modtog vi, i samarbejde med vores partnere Imaginate Festival/Skotland, Scenekunstbruket/Norge, The
Ark/Irland og Cultuurcentrum/Krokusfestival/Belgien, støtte fra EU’s kulturprogram Creative Europe til det
toårige scenekunstneriske udviklingsprojekt PUSH. Projektets formål var at skubbe yderligere til den
kunstneriske og kvalitative udvikling af scenekunst for et ungt publikum i Europa. Det indebar, at vi i 2017 +
2018 sendte i alt seks danske koreografer ud af landet for at arbejde med internationale kolleger, og at vi i
Roskilde modtog tre koreografer i recidency på Scenen i Laboratoriet. Disse recidencies har udover at komme
lokale skolebørn til gode med diverse møder og workshops, siden hen skabt mulighed for at de tre reciderende
koreografer fortsætter deres samarbejde om at skabe en forestilling for børn/unge på tværs af
Danmark/Belgien.
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Økonomien
I overensstemmelse med Egnsteaterlovgivningen er al undervisning indtægtsdækket og belaster ikke tilskuddet
fra kommunen. I 2018 var vores indtægter på formidling af dans på 540.309 kr., beløbet dækker løn til
u derviser e sa t Aa e Da s’ projektstyri g og administration.
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Seminar for professionelle
Vidensdeling og netværksarbejder
Vores ekspertise og den viden, som vi hele tiden fornyer gennem vores arbejde med Aaben Dans i Roskilde,
indgår på flere forskelige måder i andre sammenhænge. Dette foregår selvfølgelig på kryds og tværs på alle
mulige måder men et par vigtige nedslag har vi samlet i dette afsnit:
Gennem Udviklingsplatformen for Scenekunst er Lisbeth Klixbüll konsulent for teaterleder Karen Nielsen fra
Teatertasken vedrørende processen mod at blive egnsteater i Frederikssund Kommune. Pernille Møller
Taasinge var via Nordic Circle mentor for den svenske koreograf Lina Dahlgren vedrørende opdyrkelsen af
internationalt netværk.
Thomas Eisenhardt gav workshop på Festivali Visioni i Bologna i forbindelse med etableringen af Young Dance
Network under den internationale organisation Assitej for scenekunst for børn og unge, samt holdt oplæg på
Silence Festival i Finland over temaet Working Creatively in Groups of Diversity i forbindelse med etableringen
af et arktisk interdisciplinært scenekunstnetværk. Han var ligeledes inviteret af kulturministeren til at sidde i
panel til konferencen i Odense vedrørende revideringen af teaterloven.
Pernille Møller Taasinge holdt oplæg om vores Creative Europe projekt PUSH på en konference arrangeret af
Slots- og Kulturstyrelsen samt et oplæg om vores projekt Dans i Børneinstitutioner på Professionshøjskolen.
Senere på året var Aaben Dans case på en konference samme sted vedrørende børns møde med kunst og
kultur.
Tina Skjoldager Fangel og Thomas Eisenhardt deltog over fire måneder i projektet INUT, initieret af Turistfører
Uddannelsen på RUC amt KUA, hvis formål det var at udvikle nye formater for guidede ture under temaet
Bæredygtig Bynær Turisme.
Endelig blev Lisbeth Klixbüll medlem af bestyrelsen for Cantabile 2, egnsteater i Vordingborg og Thomas
Eisenhardt medlem af bestyrelsen for Aarhus Teater.

Publikum i Hal 9 på Musicon
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PUSH blev succesfyldt afsluttet ved udgangen af 2018. I sommeren 2018 modtog vi den glædelige nyhed at
vores næste EU projekt PUSH + havde modtaget støtte. Partnerne er de samme som i PUSH, dog med den
tilføjelse, at Thailand er med som associeret partner. Allerede i efteråret lavede vi det første Open Call for at
finde tre kunstnere, som skulle afsted til det første la oratorie o e et ”Hje ”, De a dre e er er ”Fejl” og
”Forskellige kroppe”. Projektet er udvidet til at o fatte for ater e stedsspecifikt, ’tvær-generationelt’ og
deltagerbaserede forestillinger. Dette projekt inkluderer visninger af work-in-progress under partnernes
respektive festivaler og recidencies. Projektperioden strækker sig 2019 – 2020.
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Andre aktiviteter på Scenen i Laboratoriet
Udover alle de udadvendte aktiviteter er Scenen i Laboratoriet også det arbejdsrum, hvor vi har prøver og
producerer vores egne forestillinger. Og det er her vi genopsætter vores forestillinger, før vi skal på turné. Vi
skaber, som det fremgår af ovenstående beskrivelser af vores nye produktioner, vores forestillinger helt fra
bunden. En ny forestilling har typisk en produktionstid på scenen på 8 – 9 uger. I den periode er scenen for en
stor del af tiden optaget både morgen og aften af denne aktivitet, hvorfor andre aktiviteter må sættes på
pause. I de frie perioder åbner vi scenen op og giver plads til andre relevante aktører.
Den publikumsinddragende børneforestilling Total Dans som koreografen Ellen Kilsgaard har spillet og udviklet
gennem de seneste tre år, blandt andet på residencies hos os, spillede i en ny familieversion før den tog til
Aprilfestivalen.

Nye rammer i løbet af et par år
Vi har siden 2008 været en væsentlig driver i byudviklingen på Musicon. Vi vil også i fremtiden være en af de
vigtige kulturelle spillere, der tilsætter den musiske bydel farve, liv og mening. Musicon er nu begyndt på
processen fra midlertidighed til permanentliggørelse.
Det første skridt mod vores nye rammer skete, da vi i 2018 flyttede administration fra den midlertidige pavillion
Lab2 til kontorlokaler i Laboratoriet. Dermed fik vi både bedre pladsforhold til vores 8 faste
kontorarbejdspladser, bedre mødelokale og bedre faciliteter til vores tekniske og kunstneriske personale. Men
den helt store forbedring var, at hele teatret nu ligger under samme tag. Det har skabt lettere arbejdsgange
internt i Aaben Dans og fremfor alt meget tættere kontakt til vores publikum.
Mange flere af vores aktiviteter med skoler og institutioner kunne med fordel finde sted i Laboratoriet. Der er
interesse og potentiale i Roskilde for at skabe et hus, der kan rumme både lokale aktører, børn som voksne,
samt nationale og internationale kunstnere. Men vi har indtil nu været begrænsede af trange rammer. Vi ser
derfor med stor spænding frem til vores kommende sambyggeri med Roskilde Festival og Råstof Roskilde.
Det nye hus vil give os rammer, hvor det bliver muligt at lade alle potentialerne udfolde sig. Det giver også
plads til endnu flere samarbejder på tværs af både landegrænser og med lokale aktører, som for eksempel
Roskilde Festivalen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Festival Højskole og mange flere. De nye rammer giver
nye muligheder og stiller også nye forventninger til indhold og aktiviteter. Vi ser frem til at udnytte og opfylde
disse, men både drift og indhold vil selvfølgeligt også kræve ekstra ressourcer.

SWOP festival med Solo Juntas på Stændertorvet

I 2018 afviklede Aaben Dans i alt 682 publikumsinvolverende begivenheder
med i alt 27.577 deltagere som iagttagende, dansende, lyttende, medskabende eller andet.
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Vi har et rigtig godt, og mangeårigt, samarbejde med Teaterforeningen Roskilde Teater. En frivillig baseret
forening der køber professionelle forestillinger for, at de kan blive vist i Roskilde. En stor del af de danse-,
teater- og børneforestillinger de indkøber bliver vist på Scenen i Laboratoriet. I 2018 blev det til 22 gæstespil af
danske turnéteatre hos os.
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STATISTIK OG FAKTA
Personale omkring årets nyproduktioner
Maxi Golf, en co produktion mellem Liveart.dk og Aaben Dans
Ide
Iscenesættelse
Byggere/scenografi

Fotograf
Producent

Liveart.dk
Seimi Nørregaard, Boaz Barkan og liveart.dk, med hjælp fra
elever og lærere fra 6. klassetrin på Østervangsskolen
Seimi Nørregaard, Boaz Barkan, Liveart.dk, elever fra 6.
klassetrin sammen med Livia Esposito, Joakim Rødgaard, Ole
Birger Hansen og Per Aagaard
Anders Rye Skjold Jensen
Aaben Dans og Liveart.dk

Inviterede grupper og forestillingsnavne:

Lucio Baglivo : Solo Juntos (Spanien), Joshua Monten: Kill Your
Darlings (Schweiz), liveart.dk, Seimi Nørregaard,Boaz Barkan,
og Aaben Dans: Maxi Golf (Danmark), Aaben Dans: Tre Ben
(Danmark), Dadodans: Kokers ( Holland), Korzo/ Ryan
Djojokarso og Bra Ja se : Jij Be t’M Holla d , De Da ers:
Binnenbeest (Holland), Kabinet K: Horses (Belgien),
Dansstationen: Sissy Bomb (Sverige) og fABULEUS & 7
kulturcentre i Limburg: Snap XL (Belgien)

Teknik

Imre Zsibrik, Flemming Jensen, Per Aagaard, Marc Wilson,
Matilde Gomes og Thomas Dotzler
Madeleine Lind Hoppe
Catherine Poher, Thomas Eisenhardt, Pernille Møller Taasinge
og Lisbeth Klixbüll
Anders Rye Skjold Jensen
Line Thornberg
Grønagers Grafisk Produktion A/S
Tina Skjoldager Fangel
Pernille Møller Taasinge
Joakim Bruhn Krogh Rødgaard
Rikke Lund Heinesen
Keynote speaker: Pascal Brunet
Koreograferet af Thomas Nørskov og Thomas Eisenhardt,
undervist af Lars Bjørn Hansen, My Szlavik og Thomas Nørskov
Sandseersken: koncept ved Helle Hove, Vægmaleri: John
Quiroga, udtilling i Eventrum: Roland Roure
Claire Obscure med stART unge, koreografi af Georgia
Kapodistria, Tischgesellschaft af og med unge fra Tyskland og
Danmark, Look Up med unge fra Fredericias Talentlinje på Den
Kreative Skole
Danseformidlere: Esther Haugegaard, Georgia Kapodistria og
Thomas Nørskov
Josephine Kaner, Livia Esposito, Peter Byrholt, Else jensen,
Vibeke Albrechtsen, Helle Thygesen, Dorte Sandal, Hanne
Gauhl Bentsen, Pia Løike, Oscar Chabert, Lise Nielsen og Gitte
Benedikte

Produktionsledelse
Kunstnerisk Råd:
Fotograf
Grafisk Design
Tryk
Publikumsudvikler
Producent
Tekniker elev
Evaluering
Seminar
SWOP dans
Billedkunstneriske installationer
Forestillinger med og af unge

Dansecamp
Frivillige
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SWOP 18 (særskilt evaluering sendt i sommeren 2018)
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Ai-Ai-Ai!
Thomas Eisenhardt og Catherine Poher
Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen
Folmer Kristensen
Fredrik Lundin
Catherine Poher og Thomas Eisenhardt
Elke Laleman
Charlotte Østergaard
Ditte Valente
Joakim Rødgaard
Madeleine Lind Hoppe
Tina Skjoldager Fangel
Line Thornberg
Pernille Møller Taasinge

Når jeg lukker øjnene, en co produktion mellem Gazart og Aaben Dans
Koreografi
Dansere
Komponist og live musik
Tekst
Kostumer og scenografi
Dramaturg
PR fotos og trailer
PR og markedsføring
Publikumsudvikler
Producent

Tali Rázga
Søren Linding Urup og Fie Dam Mygind
Hans Find Møller
Jesper B. Carlsen
Nadia Nabil
Sosha Teperowska
Søren Meisner
Betina Rex og Pernille Møller Taasinge
Tina Skjoldager Fangel
Carlos Calvo

PUSH – EU-projekt 2017 – 2018, deltagende danskbaserede koreografer
Erik Pold, Micaëla Kühn, My Lindblad Szlavik, Sarah Louise Kristensen, Ellen Kilsgaard og Sigen Errboe. Desuden
har Mette Møller Overgaard og Bilge Srdr været med på festival besøg for at netværke med andre kunstnere.

Undervisning og workshop / danseformidlere
Morten Bundgaard, Merete Dam, Thomas Eisenhardt, Lars Bjørn Hansen, Esther Haugegaard, Antoinette
Helbing, Georgia Kapodistria, Thomas Nørskov, Mette Møller Overgaaard, Erik Pold, My Lindblad Szlavik og
Siri Wolthoorn.
Fastansat personale i Aaben Dans:
Lisbeth Klixbüll
Thomas Eisenhardt
Pernille Møller Taasinge
Madeleine Lind Hoppe
Tina Skjoldager Fangel
Thomas Nørskov
Joakim Rødgaard

Teaterleder
Kunstnerisk leder
Producer, kommunikation og internationale relationer
Produktionsleder og tekniker – 22 timer ugentligt
Projektkoordinator og publikum - 30 timer ugentligt
Danseformidler og udvikler- 22 timer ugentligt
Teknikerelev
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Idé + koncept + koreografi + instruktion
Dansere
Skuespiller
Komponist
Scenografi
Lys, teknik og afvikling
Kostumedesign
Fotograf
Scenemester/teknikerelev
Produktionsleder
Publikumsudvikler
Grafisk design
PR
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SÆSONENS NØGLETAL

Tre Ben

Målgruppe: Små børn fra 1½ år og ældre

Arme og Ben – og noget ind imellem

Målgruppe: Skoleforestilling 3.- 6. Klasse

Igen

Målgruppe: ½ - 4 årige og deres voksne

SWOP 18, herunder Maxi Golf

Målgruppe: Børn, unge og voksne

Ai-Ai-Ai!

Målgruppe. Fra 6 år

Når jeg lukker øjnene

Målgruppe: 8-11 årige

Total Dans!

Målgruppe: Familie fra 6 år

Antal stationære opførelser på Scenen i Laboratoriet og i Roskilde kommune
IGEN
Tre Ben
Total Dans
SWOP 18
Når jeg lukker øjnene
Ai-Ai-Ai!
I alt

28/2
19/1 x 2 og 23/10
7/3, 8/3 x 2 og 10/3
3/5-7/3, heraf 4 Tre Ben: og 5 Maxi Golf

26/11 x2 og 27/11 x 2
28/9-12/10

1
3
4
28
4
17
57 stationære forestillinger

Antal turné opførelser
Tre Ben, DK jan., Sverige i feb., Holland i marts, DK i apr., SWOP og Østrig i maj, Frankrig i juni, DK i okt. og nov. og Spanien i nov.
I alt
51
IGEN, DK i februar og marts og Frankrig i marts
16
Arme og Ben – og noget ind imellem, februar og maj i DK
16
Ai-Ai-Ai!, DK i oktober
2
I alt

85 turné forestillinger

Antal publikummer stationært
SWOP 18, herunder Maxi Golf ( herunder Maxi Golf 395 tilskuere)
Tre Ben
IGEN
Ai-Ai-Ai!
Total Dans
Når jeg lukker øjnene

3.300
274
81
1.148
97
269

I alt

5.169 tilskuere

Antal publikummer turné
Tre Ben
Arme og Ben – og noget ind imellem
IGEN
Ai-Ai-Ai!

2.993
750
938
50

I alt

4.731 tilskuere
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Forestillinger
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Belægningsprocent
Ai-Ai-Ai!
Når jeg lukker øjnene
Maxi Golf Kan ikke udregnes da det er en installation

82 %
67 %

Økonomi
5.517.000 kr.

Slot- og Kulturstyrelsen, SWOP 18, journalnummer: SKSP40-2016-0405
Slot- og Kulturstyrelsen, huskunstnerordning/SWOP18, journalnummer: SKHUS10.2017-0259
Slot- og Kulturstyrelsen, puljen til kvalitetsudvikling på egnsteatre sæson 17/18, journalnummer: ETU.2017-0008,

250.000 kr.
67.500 kr.

i alt 125.000 kr., heraf brugt i 2018

68.217 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.
40.000 kr.
175.000 kr.

Slot- og Kulturstyrelsen, turne til Catalonien, journalnummer: SKSP40.2018-0340
Slot- og Kulturstyrelsen, Push tur til Edinburgh, journalnummer SKSP40.2018-0083
Roskilde Kommunes Kulturpulje SWOP18
Private Fonde SWOP 18, i alt

Egenindtægt

1.494.114 kr.

Vi kommer ud af sæsonen med underskud
Vi har dermed en positiv egenkapital på

29.145 kr.
384.402 kr.

Roskilde den 27. februar 2019
Ledelsen:
Lisbeth Klixbüll
Teaterleder

Thomas Eisenhardt
Kunstnerisk leder

Bestyrelsen:

Ajs Dam

Anni Ellebæk Ehlers

Formand

Marie Kirstejn Aakjær

Kasper Bæk

Kamma Siegumfeldt
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Tilskud fra Roskilde Kommune
(bruttobeløb, heraf refusion fra Kulturministeriet på 36,7 % = 2.024.739 kr.)
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Opgørelse over a tal forestilli ger, a dre aktiviteter, esøge de
S e eku st eriske forestilli ger, opførelser og pu liku
Produktio /forestil
li g
titel
Maxigolf
Ege produktio :
Ai‐Ai‐Ai!
Når jeg lukker
Sa produktio
øjnene
Ge opsæt i g:
Tre Ben
Ar e og Be ‐ og
oget i d i elle
IGEN
Gæstespil
SWOP uden
Maxi Golf
Total Dans!
Total

.v.

A tal opførelser
Lokale

A tal pu liku
Turné

Lokale

Turné

.

.

.
.

.

Belæg i gspro e ter ‐ a tal lokalt spillede på ege statio ær s e e ikke‐gratis forestilli ger

Maxi Golf SWOP er gratis
Ai‐Ai‐Ai!
Når jeg Lukker Øjnene
Tre Ben
IGEN
SWOP uden Maxi Golf SWOP er
gratis
Total Dans! gratis

A tal
opførelser

I viterede

Betale de

pu liku

pu liku

A tal pladser
i alt
.

.

A dre aktiviteter dvs. ikke s e eku st eriske forestilli ger
A tal
Aktivitet
Målgruppe
deltagere
Under isning, orkshop, e ents og o børn, unge og oksne
.

.

Værdi‐

Sæde‐ elæg i g
%
%
%
%
%

elæg i g

%
%
%
%
%

%

%

%

%
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Forestilli ger
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Offe tlige driftstilskud i alt
Ko
u alt driftstilskud jf.
eg steateraftale
Særligt statsligt tilskud det
tidl. a tstilskud
O sæt i g i alt

%
%
%
%
%
%

.

.

%
%

.

.

%

.

.

O kost i gsfordeli g i kr. og pro e t af sa let elø
Kr.
Husleje, el, var e, alar
. .
.
Produktio
.
.
Tur éo kost i ger
.
Lø faste og ekster e
.
.
.
Øvrige o kost i ger
O kost i ger i alt
Resultat

%

.

‐

.
.

%

%
%
%
%
%
%
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O sæt i gsfordeli g i kr. og pro e t af sa let elø
Kr.
Ege o sæt i g i alt
.
.
Salg af forestilli ger
.
E trei dtægter
.
I dtægt på øvrige aktiviteter
.
Statslige tilskud excl.
.
driftstilskud
Ko
u ale tilskud excl.
.
driftstilskud
Private spo sorer, fo de o.
.

26

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Regnskab
2018
kr.

Regnskab
2017
kr.

(ej revideret)
Budget
2018
kr.

Nettoomsætning
..............................................................................................................................................
1
1.494.109
1.683.037
1.076.000

Andre
..............................................................................................................................................
driftsindtægter
0
22.200
0
Produktionsomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-2.936.891
-2.930.267
-2.495.299
Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
3
-2.619.795
-2.436.784
-2.819.656
Salgsomkostninger
..............................................................................................................................................
-384.877
-365.857
-320.000
Turnéomkostninger
..............................................................................................................................................
-591.106
-546.588
-551.596
Lokaleomkostninger
..............................................................................................................................................
-630.178
-516.031
-478.200
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
-512.990
-502.053
-528.000

Penneo dokumentnøgle: EES4O-H8ZC5-1N1U2-XYB8L-DD0CK-A4MGJ

Resultat
..............................................................................................................................................
før afskrivninger og tilskud
-6.181.728
-5.592.343
-6.116.751

Driftsresultat
..............................................................................................................................................
-6.181.728
-5.592.343
-6.116.751

Tilskud
..............................................................................................................................................
4
6.152.717
5.783.983
6.117.000
Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver
..............................................................................................................................................
0
-29.689
0

Resultat
..............................................................................................................................................
før finansielle poster
-29.011
161.951
249

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-134
-10.802
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-29.145
151.149
249
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2018
kr.

2017
kr.

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
124.150
18.875
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavende
5
33.311
61.200
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
128.394
141.028
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
285.855
221.103

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdinger
6
2.426.260
1.024.963

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.712.115
1.246.066
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AKTIVER
..............................................................................................................................................
2.712.115
1.246.066
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

EGENKAPITAL

2018
kr.

2017
kr.

Overført
..............................................................................................................................................
overskud
384.402
413.548
EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
384.402
413.548

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
35.059
39.130
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
81.226
104.760
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
7
2.211.428
688.628
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
2.327.713
832.518

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
2.327.713
832.518

Eventualposter mv.

8
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PASSIVER
..............................................................................................................................................
2.712.115
1.246.066
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NOTER
2018
kr.

2017
kr.

Note

Nettoomsætning
1
Billetindtægter
..............................................................................................................................................
128.245
219.343
Salg
..............................................................................................................................................
af forestillinger
696.986
858.846
Konsulentopgave
..............................................................................................................................................
540.309
526.978
Diverse
..............................................................................................................................................
indtægter
128.569
77.870
1.494.109

1.683.037

2.936.891

2.930.267

Penneo dokumentnøgle: EES4O-H8ZC5-1N1U2-XYB8L-DD0CK-A4MGJ

Produktionsomkostninger
2
Dekorationer
..............................................................................................................................................
& rekvisitter
65.331
59.766
Kostumer
..............................................................................................................................................
6.005
23.078
SWOP
..............................................................................................................................................
Forestillinger
274.180
0
Øvrige
..............................................................................................................................................
produktionsomkostninger
124.340
95.473
Teknisk
..............................................................................................................................................
drift huset
45.010
30.696
Teknisk
..............................................................................................................................................
udstyr
83.121
97.556
Produktionsløn
..............................................................................................................................................
2.338.904
2.623.698

Personaleomkostninger
3
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
2.589.886
2.403.573
Pensioner
..............................................................................................................................................
0
0
Omkostninger
..............................................................................................................................................
til social sikring
29.909
33.211
2.619.795

2.436.784

Tilskud
4
Øvrige
..............................................................................................................................................
tilskud
103.217
374.983
Tilskud
..............................................................................................................................................
fra Roskilde Kommune
5.517.000
5.409.000
SWOP-tilskud
..............................................................................................................................................
532.500
0
6.152.717

5.783.983

Andre tilgodehavende
5
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
tilskud
0
61.200
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
moms
33.311
0
33.311

61.200

Likvide beholdinger
6
Kasse
..............................................................................................................................................
842
116
Pengeinstitutter
..............................................................................................................................................
2.351.309
950.328
Garantikonto
..............................................................................................................................................
74.109
74.519
2.426.260

1.024.963
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NOTER
Note

Anden gæld
7
Forudbetalt
..............................................................................................................................................
tilskud
1.833.000
318.217
ATP
..............................................................................................................................................
og andre sociale ydelser
7.763
7.290
Feriepengeforpligtelse
..............................................................................................................................................
til funktionærer
340.000
327.000
Feriepenge
..............................................................................................................................................
24.989
19.941
Andre
..............................................................................................................................................
skyldige personaleomkostninger
247
6.726
Forudbetalt
..............................................................................................................................................
dansehold/billetindtægter
5.429
5.669
Skyldig
..............................................................................................................................................
moms
0
3.785
2.211.428

688.628
8

Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser
Operationelle leasingkontrakter løber med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 38 t.kr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 24 mdr. og har en restleasingydelse på 76 t.kr.
Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser
Til sikkerhed for mellemværende med bank, er der stillet pant med 75 t.kr. på en spærret
konto.

Egenkapital
Overført
overskud

I alt
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Eventualposter mv.

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
413.547
413.547
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-29.145
-29.145

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2018
384.402
384.402
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Åben Dans Productions er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en klasse A virksomhed, samt bekendtgørelsen om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterier
Tilskud fra Roskilde Kommune indregnes i resultatopgørelsen i bevillingsåret.

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Driftsomkostninger
De enkelte udgifter til foreningens drift indregnes sædvanligt i takt med afholdelsen. Større investeringer i grej og brochuremateriale ved opsætning af nye teaterstykker periodiseres over de år den
enkelte forestilling forventes at generere indtægter. Dog er ingen udgifter periodiseret ud over den
periode hvori Åben Dans Productions har Egnsteateraftale med Roskilde Kommune.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af og nedskrivninger
Af og nedskrivninger indeholder årets af
aktiver.

og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægs-

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forplig-telser.
Finansielle indtægter og om-kostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
foreningens hovedaktivitet.

Skat af årets resultat
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Tilskud til særegne projekter indregnes efterhånden som projekterne gennemføres.
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Foreningen anses for almenvelgørende. Da foreningen ikke har aktiviteter, der i sig selv medfører
skattepligtigt, er der ikke afsat skat af årets resultat.
BALANCEN

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede
forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventual-poster.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i penge institutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Kasper Bæk

Anni Ellebæk Ehlers

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-283874819205
IP: 83.95.xxx.xxx
2019-02-27 21:15:08Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-519100334626
IP: 87.63.xxx.xxx
2019-02-28 05:07:00Z

Marie Kirstejn Aakjær

Lisbeth Klixbüll

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-417953772325
IP: 192.38.xxx.xxx
2019-02-28 07:39:34Z

Daglig leder
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: CVR:20176571-RID:92622598
IP: 188.180.xxx.xxx
2019-02-28 09:46:07Z

Kamma Siegumfeldt

Ajs Dam

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-847147220246
IP: 83.94.xxx.xxx
2019-02-28 21:23:41Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-279635491549
IP: 176.23.xxx.xxx
2019-03-02 08:39:52Z

Thomas Eisenhardt

Dan R. Petersen

Daglig leder
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-040398112642
IP: 80.167.xxx.xxx
2019-03-02 14:37:25Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Serienummer: CVR:20222670-RID:53791040
IP: 77.243.xxx.xxx
2019-03-10 06:16:51Z
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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Ajs Dam

Penneo dokumentnøgle: EES4O-H8ZC5-1N1U2-XYB8L-DD0CK-A4MGJ

Dirigent
På vegne af: Åben Dans Productions
Serienummer: PID:9208-2002-2-279635491549
IP: 80.63.xxx.xxx
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