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LEDELSESPÅ TEGN I NG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for
Åben Dans Productions
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Åben Dans Productions aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Roskilde, den 27. februar 2020

Daglig ledelse

Lisbeth Klixbüll

Thomas Eisenhardt

Bestyrelse

Ajs Dam
Formand

Anni Ellebæk Ehlers

Marie Kirstejn Aakjær

Trine Wisbech Olesen

Kasper Bæk

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Åben Dans Productions
Konklusion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vi har revideret årsregnskabet for Åben Dans Productions for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noterne. Årsregnskabet
udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og
Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar
ifølge disse stan-darder 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 reg-ler 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
Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstal i
resultatopgørelse. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen
sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben
Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26.
oktober 2019. 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 og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions
og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019.
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betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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.

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.
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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.

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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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 god regnskabsskik og på grundlag af den anvendte regnskabspraksis.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og på grundlag af den
anvendte regnskabspraksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
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
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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.
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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.

Roskilde, den 27. februar 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan R. Petersen
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 33210
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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LEDELSESBERETNING 2019
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I slutningen af 2019 modtog vi Evalueringen af Egnsteatre i Danmark fra Statens Kunstfond. Vi havde
inden da været igennem en spændende proces, både internt, med lokale politikere og
embedsmænd samt med evaluator Steen Nørgaard. Evalueringens hovedkonklusion var: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

'Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Aaben Dans izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
høj grad lever op til
ma1ene i gældende egnsteateraftale 2017 - 2020 og producerer professionelt teater
af høj kunstnerisk kvalitet. '

Og den fortsætter:
'Aaben Dans er efter 10 ar som egnsteater i Roskilde Kommune velkonsolideret og
velfunderet lokalt. Teatret er veldrevet med en meget dedikeret og kvalificeret
ledelse samt en professionel og kompetent bestyrelse.
Aaben Dans' forestillinger har et meget højt kunstnerisk niveau, og teatret har en
lang række sideaktiviteter som alle ma' betragtes som scenekunstnerisk relateret.
Aaben Dans er meget stærkt lokalt forankret, baäe nar det gælder de mange lokalt
ma1rettede aktiviteter, og nar det gælder opbakningen fra Roskilde Kommune.'

Vi er rigtig glade for, at det gode, store og meget engagerede arbejde alle i Aaben Dans gør samt
det dynamiske og tillidsbaserede forhold, vi selv synes, vi har til vores lokalområde, også kan ses
udefra. Nærværende ledelsesberetning vil kunne bekræfte det billede, der tegnes i evalueringen.

God læsning

Lisbeth Klixbüll, direktør
og
Thomas Eisenhardt, Kunstnerisk Leder
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Årets premiereproduktioner zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

En danseperformance izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mørke
Målgruppe: unge og voksne
Repremiere

Men mørket er ogsa' velgørende. Det giver kroppen ro og nye øj ne. Lyd, billeder og ord toner frem
og viskes ud for at genopsta' i nye sammenhænge. Velkendte begreber transformeres. Fordomme
forsvinder i mørket og vi kan fornemme en ny tilstedeværelse. For at finde nye svar ma· vi se derind,
hvor ingen svar pa· forhand er kendt.
Med Hahden pa· Hjertet havde premiere på Scenen i Laboratoriet i september 2017. Den var ikke
tænkt til hverken turné eller til genopsætning grundet den meget omfattende scenografi, der
blandt andet indebærer et totalt mørkelagt rum, en omfattende lysinstallation i loftet samt et gulv
dækket af muldjord. Forestillingen blev dog en så stor kunstnerisk og publikumsmæssig succes, at vi
valgte at lade den have repremiere i 2019 i en ny og rekonstrueret udgave af scenografien, med en
viderebearbejdelse af koreografien, en udvikling af lyssætningen samt en tilføjelse til hele
totaloplevelsen med en udstilling af billedkunstneren René Holms lysværk Darkness.

Version 2019 af Med Hånden pd Hjertet blev en stor succes. Den spillede for fulde huse og fik fem
hjerter af Politikens anmelder Monna Dithmer, der blandt andet skrev:
"Forestillingen ligner ikke noget af det, der ellers fylder på store og små scener. Den
får åbnet til et mellemrum mellem lys og mørke, mellem det levende og det døde,
mellem anede og uanede kroppe. Med ét kan man se alt det, der gemmer sig i
mørket ... "

Med hånden på hjertet - foto Thomas Eisenhardt
I forbindelse med forestillingen var Himmelev Gymnasium til åben prøve og "aftertalk". Det blev også til et særligt
arrangement og kunstnermøde med Ballettens Venner, Holbæk Kunsthøjskole og Katedralskolen.
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Mørket er et billede pa· vores tid, hvor vi forsøger at navigere i et grænseløst rum. Hvor tidligere
tiders pejlemærker ikke længere gælder. Hvor lande forsvinder, nationale grænser bade nedbrydes
og forstærkes, økonomiske og sociale strukturer forskydes, værdier skrider og mennesker flytter sig.
Selv Jorden er begyndt at rykke pa· sig. Som et vildt dyr holdt i lænker.
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W/hole

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En forestilling med to jonglører om alle huller i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
hele verden
Målgruppe: fra 12 år
Premiere og co produktion med Rapid Eye

Huller er skræmmende og huller er spændende. Huller kan symbolisere tomrum, eller forløsning. Vi
kan falde i et hul eller kravle op derfra. Huller kan der kigges igennem, noget kan proppes ind i et hul
eller tages ud. Endeligt findes der de sorte huller - et astronomisk begreb, der forsøger at betegne et
altopslugende fænomen, som er umuligt at begribe.

Thomas Eisenhardt og Catherine Poher fra Aaben Dans var supervisere på henholdsvis koreografi og
dramaturgi. Som en del af prøverne var Østervangskolens musikklasser prøvepublikum med
efterfølgende diskussion. WI hole havde premiere under den årlige Rabalderfest på Musicon.
Teateravisens begejstrede anmelder Randi K. Pedersen skrev blandt andet:
"'WI hole' forener spektakulære og visuelle kvaliteter med oplevelsen af to
nycirkusteaterartister i særklasse."
WI hole vil turnere eksternt i 2020. Det vil sige, at salget organiseres af Rapid Eye, og forestillingen
vil rejse rundt i Danmark og verden med Aaben Dans som medunderskrivere.

W/hole - foto Søren Meisner

MellemSanserne
En publikumsinddragende performancevandring
Målgruppe: voksne
Premiere

Sanserne har altid været et omdrejningspunkt i Thomas Eisenhardts koreografiske arbejde og hans
forestillinger er ofte blevet beskrevet som sanselige. Med denne forestilling tog vi arbejdet til sin
yderste konsekvens, og skabte en performancevandring til et udvalgt område i Boserup Skov, hvor
publikum nænsomt og overraskende mødte deres omgivelser pa' en ny made iscenesat gennem 8
forskellige sanser.
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Samuel Gustavsson og Petter Wadsten er ikke bare jonglører med knivskarp teknisk overlegenhed.
De er også fysiske performere der gennem bevægelse, mimik og underspillet humoristisk poesi fik
skovle, spande, sand, snore og brædder til at fortælle om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.
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Med naturen som medspiller og gennem den koreografiske og dramaturgiske isce nesættelse
bevidstgjordes publikum om deres egen rolle som bad e deltagere og iagttagere. Forestillingen
pegede pa' menneskets tilstedeværelse i, forbindelse med og aftryk pavores verden.
Forestillingerne opførtes som enkelte nedslag med læ ngere mellemrum igennem sæsonen, da netop
årstidernes skiften var en vigtig del af tematikken. Vi oplevede flere tilbagevendende publikummer.
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Perfomance vandringerne kan kun rumme et lille publikum ad gangen, max 25, og vi kan mæ rke, at
der er en stigende interesse for denne slags arbejde. Både på det tematiske og på det formmæ ssige
plan. Vi har derfor valgt at fortsætte arbejdet ind i næste sæ son, så der i 2020 vil være en vinter,
en sommer og en efterårsudgave af Mellem Sanserne.

Mellem Sanserne - foto Thomas Eisenhardt zyxwvutsr
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zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En moderne dansefortælling om
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
at søge, finde og give
Målgruppe: fra 10 år samt unge og voksne.
Premiere

To mangeårige drømme gik i opfyldelse med denne forestilling. Den første var at arbejde med den
anerkendte belgiske danser og koreograf Ives Thuwis og den anden var at lave en juleforestilling.
Med udgangspunkt i myten om de tre vise mænd, og med tre skaldede dansere i 50'erne på scenen,
blev forestillingen en nutidig beretning om at drage ud på en lang rejse for at lede efter en person,
der kan redde verden. Pointen var, at de vise mænd ender med at finde publikummet selv, der i
slutningen af forestillingen blev kronet med hvide papirkroner, som de forlod teatret med. Hver på
deres egen mission i verden udenfor.
For tredje gang i år lykkedes det at begejstre anmelderne. Kirsten Dahl fra Teateravisen skrev
blandt andet:

" ... en juleforestilling, som ad dansens omveje fantasifuldt og smukt nyfortæller
Juleevangeliets budskab om næstekærlighed ... utroligt velgjorte bevægelsesmønstre
og forløb, som fantasifuldt og smukt (izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
også lyssætning og musik) formidler en
fortælling om 'at søge, finde og give·."

12 zyxwvutsrqponmlkj

Et af Aaben Dans varemærker er at lave forestillinger der rammer bredt ud over menneskelivet. På
Scenen i Laboratoriet spillede vi skoleforestillinger for alle klassetrin mellem 4. klasse til 3.g samt
offentlige forestillinger med en skønsom blanding af børn og voksne i alle livets faser.
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I forbindelse med forestillingerne underviste vi workshops både for skoler i Roskilde samt for vores
åbne dansehold og der var "aftertalk" med danserne efter samtlige skoleforestillinger.
Kombinationen workshop og forestillingen blev som noget nyt formidlet gennem et samarbejde med
Åben Skole i Roskilde.

Tre Vise Mænd - foto Ditte Valente zyxwvutsrqpon

Årets Turné forestillinger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Genopsætning og turné.
Målgruppe: Fra 6 år.

Ai-Ai-Ai begyndte for alvor sit turnéliv i 2019. Den var på Danmarksturne og den spillede på Kinder
Kinder Festivalen i Hamborg og i uddrag på Salto festivalen i Sverige. I forbindelse med
genopsætningen af forestillingen blev den vist på Scenen i Laboratoriet til glæde for
Roskildeborgere og skolerne i Roskilde.
Og så blev Ole Birger Hansen Reumertnomineret som Årets Danser for sin rolle som 'uovertruffen
cyborg', for nu at bruge Reumertkomiteens eget ordvalg. Vores femte Reumertnominering i de 11 år
som egnsteater i Roskilde.

Tre Ben - foto Ditte Valente
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Genopsætning og turné.
Målgruppe: Børn fra 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
½ år samt ældre mennesker
Tre Ben, der havde premiere i 2017, spillede på Edinburgh International Children Theatre Festival.

Tre Ben - foto Ditte Valente

•
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Genopsætning og turné.
Målgruppe: 6 mdr. - 4 år

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

Det er et prestigefyldt sted at spille med stor bevågenhed fra internationale opkøbere. Vi har også
efterfølgende solgt Tre Ben til Frankrig (Limoges), Tyskland (München) i 2020 samt fået
forespørgsler fra New York og Toronto på forestillinger i 2021.

Vores tilsyneladende udødelige, og bredt internationalt anerkendte, spædbarnsforestilling IGEN fra
2011 har efterhånden spillet 363 gange. IGEN har i 2019 både genbesøgt Roskilde på Scenen i
Laboratoriet og turneret i Danmark, Frankrig, Madrid samt Montreal og Sherbrooke i Canada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

ARME OG BEN

oc nocet ind imellem
Turné Cuba
Målgruppe 6+
Denne forestilling for børn fra 6 år havde premiere i Roskilde 2007. Altså året før Aaben Dans blev
etableret som egnsteater! Den nu har spillet 335 gange og turnerede i 2019 i en revideret udgave,
hvor koreografien er forkortet men efterfulgt af en interaktiv workshop. Vi regner med at de tre
forestillinger i Cuba var de sidste opførsler af Arme og Ben - og noget ind imellem og vi vinker
hermed farvel til denne sejlivede forestilling.

14 zyxwvutsrqp

I 2019 havde vi i alt 108 opførelser. Af disse var 64 på turné. Heraf 34 uden for landets
grænser.

Kunst, læring og livskvalitet

Vi ønsker, at alle Aaben Dans' mange og forskelligartede aktiviteter skal være forbundne og alle
udspringe fra det aktuelle scenekunstneriske arbejde. Et nyt tiltag i år var, at kunstnerisk leder
Thomas Eisenhardt gav en workshop til alle de professionelle dansere der underviser hos os, med en
indføring i den kommende sæsons kunstneriske arbejde. Gruppen arbejdede sammen ud fra de
tematikker og metoder, der også blev arbejdet med under prøverne, på henholdsvis forestillingerne
Tre vise mænd og Mellem Sanserne. Det var så op til danserunderviserne at bruge dette arbejde
som inspiration i deres undervisning ude i skoler og institutioner i Roskilde. På den måde skabte vi
både synergi og kollegial sparring mellem vores undervisere og gav hinanden ny inspiration. Og vi
gav de børn og unge, der både oplevede vores undervisning og vores forestillinger, et direkte
forhold mellem at være publikum og være aktiv deltagende.
De visuelle 7 K, er
Vores arbejde i skolerne sker på baggrund af vores egen praksisudviklede og tværfaglige model, De
7 K'er, der beskriver læringsdimensionerne i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi,
Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration og Kritisk Tænkning. Denne model fik i 2019 en ny
dimension med udviklingen af nyt og visuelt materiale. Tidligere har indholdet af de 7 K'er kun
været beskrevet i ord, men det nye visuelle materiale gav i 2019 helt nye muligheder for at bringe
dem ind i undervisningen på et mere intuitivt, reflekterende og fabulerende plan. Dette arbejde
blev muliggjort gennem den særlige bevilling af udviklingsmidler fra Kulturministeriet.

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

Broen mellem kunst og læring zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
En vigtig del af vores arbejde som egnsteater er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og
det omkringliggende samfund. Deriblandt at bruge vores redskaber fra de kunstneriske processer i
nye læringsmæssige sammenhænge. Vi har valgt at kalde hele dette felt, med aktiv deltagelse i
dansen og scenekunsten, for Broen
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mellem kunst og læring.
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DE 7 K'ER: Læringsdimensioner i

Aabe n Dans

Rabalderstræde 10
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Børnehavedans zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
For femte år i træk arbejdede danseren Mette Møller Overgaard med Fuglebakkens Børnehave og
skabte sammen med børnene en danseforestilling som de selv opførte for deres familier med lys,
musik og scenografi og det hele på Scenen i Laboratoriet. Denne gang under temaet 'hjem'.
Mellemtrinnet på Partnerskolerne
På sjette år underviste vi i forskellige klasser på mellemtrinnet i vores fem partnerskoler i Roskilde:
Trekronerskolen, Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup Skole og Jyllinge Skole i dans,
bevægelse og koreografi. Dans
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
er på disse skoler blevet 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. I år kom også Absalons
Skolen med på holdet, så vi var oppe på 6 partnerskoler 2019.

Dans i skolen

7. og 8. klasser - et huskunstnerordningsprojekt
Vi har arbejdet mange år på mellemtrinnet i skolerne i Roskilde, men via et samarbejde med
Roskilde Kommunes Skoleforvaltning og støtte fra Huskunstnerordningen, rykkede vi i 2019 ind en
række 7. og 8. klasser. Vores arbejde med de 7 K'er er afstemt, så vægtningen af kategorierne og
de temaer der bliver behandlet, er forskellige på forskellige klassetrin. På 7. årgang var temaet
'Samarbejde og Lederskab' og på 8. årgang blev dette tema tilføjet et blik på fysiologi og kendskab
til egen krop.
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Vi var ude på 8 skoler. Her af var 3 gammelkendte partnerskoler: Trekronerskolen, Østervangskolen,
Gadstrup skole mens 5 skoler var nyt land: Sankt Jørgensbjerg skole, Lindebjergskolen, Viby skole,
Klostermarkskolen, Hedegårdenes skole. Vores egne erfaringer og evalueringerne var meget
positive. Vi var glade for dels at arbejde med en ny målgruppe og dels at nå ud til skoler i Rokilde,
der ikke før havde haft dans på skemaet. Lærerne var meget overraskede over at se, hvor godt
eleverne tog imod dansen, koreografien og kunne diskutere ud fra de 7 k'er. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Musiktalentklasser

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. Som en del af danseforløbet lavede 8. klasserne en intern forestilling på Scenen i
Laboratoriet, hvor de gjorde musiske kompositoriske begreber visuelle og fysiske gennem dans.

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 gymnasiet. Også vores samarbejdsaftale med Katedralskolen blev
videreført. Her er det i dramaundervisningen på 1. og 3.g vi rykker ind med en workshop i
koreografi og "devising" med Thomas Eisenhardt og en efterfølgende koreografisk opgave, der bliver
vist og diskuteret på Underværket på Katedralskolen. På fjerde år så VUC's Dramahold forestilling
og fik workshop under samme tema af Thomas Eisenhardt.
Andre Skoler

Vores erfaring er, at børn og unge med særlige behov, der har sværere ved at opleve og deltage i
sprogligt baserede aktiviteter, får store oplevelser og nye kompetencer sat i spil gennem vores
kropslíge-, musiske- og billedbaserede arbejde. Udover at have denne gruppe som gæster til vores
forestillinger, arbejdede vi i 2019 både med Lysholmskolen/Fjordskolen, Special Center Roskilde og
Tjørnegårdsskolens special klasser.
Endelig har vi haft workshop på Roskilde Festival Højskole samt lærerworkshop for folkeskolelærere
i Lejre kommune.
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 mere seriøst med scenekunsten. Alle hold havde
det kreative og samskabelsen i centrum og sæsonen afsluttedes med en stor fælles opvisning på
Scenen i Laboratoriet. Som noget nyt i år, og
igen for at knytte alle vores aktiviteter tættere sammen, inkluderede gebyret for at gå til dans en
billet til en forestilling. Derfor var alle hold samlet til en opførsel af Tre Vise Mænd, hvor de også
efterfølgende fik workshop.
Dans for ældre

For mennesker i den anden ende af livet fortsatte vi vores gode samarbejde, nu på niende år, med
Lokal Centret Astersvej, hvor vi underviser og deler danseglæde, sang, grin og massage med
borgerne.
Tina Skjoldager Fangel og Thomas Eisenhardt afsluttede et udviklingsprojekt, der var påbegyndt i
slutningen af 2018, sammen med Asterscentrets Netværksgruppe for borgere i tidlig demens. Målet
var 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. Vi opnåede meget fine resultater og udviklede nye metoder. Vi vil i 2020 tage kontakt

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

Niende klasser

Under faget idræt er dans
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
blevet eksamensfag til 9. klasse pensum. Vi tilbyder derfor, på skolernes
opfordring, et læringsmålsstyret workshopforløb specielt rettet mod eksamenskravene som
beskrevet i EMU og med fokus på bevægelse, musik og kreativitet. I 2019 kørte dette forløb i
Roskilde på Klostermarksskolen, Hedegårdenes Skole, Margretheskolen, Viby friskole og
Specialcentret Fjordvang. Det var desuden andet år af den 3-årige aftale om at komme ud til
samtlige 9. klasser i Lejre Kommune.
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til demenskoordinatorerne i Roskilde Kommune for at diskutere den fremtidige udvikling af dette
projekt.

Dans for ældre

zyxwvutsrqponm

Økonomien

Kulturministeriets udviklingsmidler
I forbindelse med teaterforliget omkring revideringen af teaterloven blev vi i foråret, ligesom 13
andre egnsteatre, tildelt en ekstrabevilling fra den særlige udviklingspulje på i alt 1,4 million
fordelt på 2019, 2020, 2021 og 2022. Med disse midler har vi kunne igangsætte følgende nye
initiativer:
Aabent Rum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Koreografisk udviklingstum

Et særligt fokusomra°de for os er udvikling af vækstlaget: at skabe rammer for kunstnerisk udvikling
for nye og/eller unge kunstnere. Aabent Rum er et koreografisk udviklingsrum, hvor vi har inviteret
fire udvalgte koreografer, en duo og to enkeltbaserede, ind til at arbejde i salen med deres
kunstneriske virke. Vi har ikke sat grænser for, hvad koreograferne kan arbejde med. De kunne selv
bestemme, hvad der gav mening for dem, i forhold til hvor de stod i deres kunstneriske
karriere. Koreograferne har været nøje udvalgt efter disse kriterier: De skulle stadig være i
begyndelsen af deres professionelle koreografiske virke, de skulle have en kunstnerisk kerne og
"drive", de skulle have noget på hjertet, være baserede i kroppen og bosat i Danmark.
Koreograferne fik et honorar, der gav arbejdsro og de fik stillet et mindre budget til rådighed, der
kunne understøtte deres kunstneriske projekter. Desuden skulle de bruge hinanden løbende som
sparringspartnere samt bruge de kunstneriske, organisatoriske og formidlingsmæssige kompetencer i
Aaben Dans.
Koreograferne skulle kvittere med inspiration både til Aaben Dans, til det professionelle miljø og til
det lokale publikum. For eksempel i form af mindre visninger, interventioner, workshops,
symposier, digitalt eller andre offentlige arrangementer. I december inviterede kunstnerne den
Berlinbaserede islandske koreograf Magret Sara Gudjundottir til at lede en tre dages workshop i
Laboratoriet for en gruppe af særligt udvalgte dansere.
Denne første udgave af Aabent Rum strækker sig til udgangen af 2020, hvor det afsluttes med en
forestilling i Laboratoriet.

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

I overensstemmelse med Egnsteaterlovgivningen er al undervisning indtægtsdækket og belaster ikke
tilskuddet fra kommunen. I 2019 var vores indtægter på kunstnerisk formidling af dans på 630.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
970
kr. Beløbet dækker løn til underviserne samt Aaben Dans' projektstyring og administration.
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Aabent Laboratorium zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pla tform for ny koreografi

Vi inddrog HAUT som ny samarbejdspartner, lavede et open call, hvorefter vi kuraterede blandt de
ansøgende kunstnere. De udvalgte værker blev vist på Scenen i Laboratoriet, for et publikum
bestående af bade lokale gæster og professionelle kolleger. Koreograferne indgik desuden i en
feedback-dialog med kolleger og publikum.
Publikum fik et spændende indblik i hvad der rørte sig pa' den unge dansescene, gratis billetter, en
aben bar og en dialog med kunstnerne. Kunstnerne fik givtig respons pa· deres arbejde, professionel
modtagelse pa' teatret, PR, kollegial sparring og et honorar.
Vi oplevede stor interesse for programmet både fra kunsternes og publikums side. Det er et tiltage
vi fortsætter med i 2020.

•

Jordnær

Et stedsspecifikt og publikumsinddragende format

Sammen med performance duoen Core Act startede vi udviklingsarbejdet på et nyt
publikumsinddragende scenekunstnerisk vandringsprojekt. I tre ugelange workshops arbejdede vi
både i studiet og i skoven. Vi har løbende fået hjælp fra Skov- og Naturstyrelsen til at lære skoven
og dens muligheder at kende. En af ugerne arbejdede vi med de to Lettiske landartists Katrina
Neuburga og Andris Eglitis samt den franske stemmekunstner Geraldine Keller.
Vandringsforestillingen vil have premiere under SWOP festivalen 2020 med en finsk rebartist, en
fransk stemmekunstner, en dansk moderne danser, to fysiske performere samt fire performance
guider med Boserup skov, og al dens liv, som medspiller.
•

Andre udviklingstiltag

Studietur til Laban centret i London for vores danseundervisere, publikumsudvikling med workshops
i forbindelse med Tre Vise Mænd, udvikling af formidlingsarbejde rettet mod nye målgrupper samt
analyse og udvikling af vores SoMe platform.

PUSH+

Europæisk samarbejdsprojekt 2019 - 2021

Projektets formål er at skubbe yderligere til den kunstneriske og kvalitative udvikling af scenekunst
for et ungt publikum i Europa. PUSH + er et samarbejde med vores partnere: Imagínate
Festival/Skotland, Scenekunstbruket/Norge, The Ark/ Irland og
Cultuurcentrum/Krokusfestival/Belgien med en associeret partner i Thailand. PUSH +, der er
opfølgende på det forudgående projekt PUSH med samme partnere, har modtaget støtte fra EU's
kulturprogram Creative Europe, og Aaben Dans har desuden modtaget "match-funding" fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

Sammen med HAUT, der med base i København er scene, værksted og producent for nye
generationer af scenekunstnere, genoptog og re-vitaliserede vi konceptet Aabent Laboratorium som
vi havde kørt i perioden 2012 - 2017. Det er en platform, hvor nye koreografiske værker vises i et
professionelt teaterrum.
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Partnerne har funderet PUSH + på de tre emner: 'hjem', 'fejl' og 'forskellige kroppe' samt de
scenekunstneriske formater: stedsspecifikke, tvær-generationelle og deltagerbaserede
forestillinger. PUSH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ består af kunstneriske laboratorier om hvert hovedemne, visninger af work-inprogress under partnernes respektive festivaler, festivalbesøg med lokale kunstnere samt
residencies.
I januar 2019 afholdt vi det første kunstneriske laboratorium om emnet 'hjem' i Edinburgh, hvortil
Aaben Dans sendte tre dansk-baserede kunstnere. Hele kunstnergruppen blev sidenhen inviteret til
et residency i juni i Belgien via et open call, hvor fire blev udvalgt til at deltage. Heriblandt den
danske koreograf og danser Mette Møller Overgaard. Hun blev derefter inviteret til at arbejde
videre med emnet under Showbox festivalen i Norge i december, hvor det kunstneriske output blev
præsenteret for publikum.
Aaben Dans samt de andre partnere, sendte desuden tre kunstnere hver til festivalen, så de kunne
skabe et større netværk i branchen og se forestillinger for børn og unge som inspiration til deres
fremtidige arbejde.

HJEM/Kreative Byrum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Borgerinddrogende kunstprojekt i byrummet

Et samarbejdsprojekt mellem Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Museet for Samtidskunst og
Aaben Dans begyndte sin rejse i 2019. Målet er at bringe kunsten ind i boligområderne
Hedeboparken og Ringparken.
Aaben Dans har sammen med Museet for Samtidskunst kurateret de tre deltagende kunstnere, der
er kernen i HJEM. Deres arbejdsspørgsmål var: 'Hvordan opfatter de mennesker, der bor i nogle af
Roskilde Kommunes sociale boligområder deres hjem?' Målet er, at kunstnerne, gennem deres
kunstneriske praksisser, sætter fokus på, og udfordrer, hvad, der karakteriserer forskellige hjem i
Hedeboparken og Ringparken?
Aaben Dans har kurateret danser /koreograf, Mette Møller Overgaard, der arbejder
borgerinvolverende og stedsspecifikt, samt iscenesætter/billedkunstner Seimi Nørregaard, der
arbejder brugerinddragende performativt og scenografisk.
HJEM var i researchfasen i 2019, hvor de var på besøg i Kvindeklubben, i Billiardklubben, i
Afdelingsbestyrelsen og i Det rullende idrætsbibliotek. De har plukket æbler og lavet æblekage med
beboerne, været på plantetur med en naturvejleder samt beboere og lavet audiowalken "Yellow".
De forskellige værker vil kunne opleves i foråret og sensommeren 2020.
Projektet er finansieret af Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Statens Kunstfonds
billedkunstudvalg og løber fra 2019 - 2021 .

Byrums projekt

Penneo dokumentnøgle: SVLGM-GLAS8-2AWEN-8F7C4-K306W-A00DE

I september sendte vi yderligere tre danskere til Belgien til det kunstneriske laboratorium under
temaet 'fejl'. Disse kunstnere blev også inviteret til et residency ophold Irland i januar 2020 samt
til at komme til SWOP festivalen i 2020, hvor de kan præsentere deres arbejde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

20 zyxwvutsrqpon

Vidensdeling og netværksarbejder
Vores ekspertise og den viden, som vi hele tiden fornyer gennem vores arbejde med Aaben Dans i
Roskilde, indgår på flere forskellige 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 var Lisbeth Klixbüll gennem to år konsulent for
teaterleder Karen Nielsen fra Teatertasken / Park Teater vedrørende processen mod at blive
egnsteater i Frederikssund Kommune. Dette arbejde resulterede i slutningen af 2019 i, at
Kommunen vil ansøge kulturministeriet om oprettelsen af et helt nyt egnsteater i 2021. Lisbeth
indgik i en ny lignende proces med teaterBLIK, ligeledes som konsulent, i processen mod
overvejelserne om eventuelt at blive egnsteater. Lisbeth er desuden bestyrelsesmedlem i Cantabile
2, egnsteater i Vordingborg.
Thomas Eisenhardt er bestyrelsesmedlem af Dansehallerne i København samt Aarhus Teater. Han var
desuden konsulent for det belgiske teater De Spiegel, med base i Antwerpen, i skabelsen af en
interaktiv danseforestilling for målgruppen 2+.

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 fra morgen til 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.
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Pernille Møller Taasinge er bestyrelsesformand for Udviklingsplatformen for Scenekunst, og var i
panelet i to branchedebatter om henholdsvis 'Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet' arrangeret
af Teaterbilletter og 'Artistic feedback processes' arrangeret af Udviklingsplatformen.

Vi har et rigtig godt, og mangeårigt, samarbejde med Teaterforeningen
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Roskilde Teater. En
forening baseret på frivilligt arbejde, der køber professionelle forestillinger og viser dem i Roskilde.
En stor del af de danse-, teater- og børneforestillinger de indkøber bliver vist på Scenen i
Laboratoriet. I 2019 blev det til 18 gæstespil af danske turnéteatre hos os. Desuden gav Thomas
Eisenhardt et oplæg om 'fremtidens scenekunst' i et samarbejde med Roskilde Teater og
Folkeuniversitetet.
Den danske koreografduo Two Women Machineshow var i residency og arbejdede over to uger på
deres kommende forestilling Of All Its Parts. De afsluttede med en visning efterfulgt af kunstnerisk
feedbacksession med Aaben Dans og inviterede gæster.

I 2019 afviklede Aaben Dans i alt 713 publikumsinvolverende begivenheder
med i alt 24.529 deltagere som iagttagende, dansende, lyttende, medskabende eller andet.
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I

PUSH+ Failurelab

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
I skrivende stund har Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune netop vedtaget at fortsætte
egnsteateraftalen med Aaben Dans i sæson 2021 - 2024. Vi har således på nuværende tidspunkt
minimum en 5 års horisont i Roskilde foran os.

Ligeledes er vi i sidste fase af arkitektkonkurrencen på det nye Fællesskabshus, hvor vi kommer til
at flytte ind i kunst- og kulturfællesskab med Roskilde Festival og øvelokaleforeningen Råstof
Roskilde i 2022.

zyxwvutsrqpo
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!

De kommende rammer vil først stå færdige medio 2022, men samarbejder med vores kommende
roomies er allerede startet. Det tidligere nævnte byrumsprojekt Hjem er et eksempel på
samarbejde med Roskilde Festival og et andet nyt tiltag er at én af de forestillinger, vi præsenterer
på SWOP festivalen i maj vil komme igen og spille på Roskilde Festivalen i juli. Med Råstof Roskilde
ser vi i frem til at samarbejde om musik og dans i det offentlige rum i projektet Forskydninger.
zyxwvutsrqponmlkjihgfed
Vi ser frem mod et SWOP år med alt hvad det indebærer af værtskab for internationale gæster,
møder og seminarer, arbejde med unge dansere og samarbejder skoler og institutioner samt
præsentation af PUSH+ projekter fra sidste års Lab i Belgien.
Projekterne Aaben Rum og Aabent Laboratorium, der begyndte i 2019 muliggjort af
Udviklingsmidlerne, videreføres i 2020, det samme gør vores mange partnerbaserede samarbejder
med skoler og uddannelsesinstitutioner i Roskilde.

Vi vil turnere, nationalt som internationalt, med forestillingerne Tre Ben og AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
i A i A i! samt den
kommende spædbarnsforestilling Hvad er det? der starter prøver i juni 2020.
Som egnsteater har vi det privilegie at kunne planlægge arbejde over en tidshorisont med både
kortvarige og langvarige projekter. Og det giver mening at være egnsteater i Roskilde. Det giver
mening at etablere langvarige samarbejder, at betyde noget for et lokalsamfund og at få at få ting
til at vokse. At have rødder plantet i den lokale muld og grene der rækker ud mod resten af verden.
En mere udførlig gennemgang af planerne for 2020 kan læses i vores strategiplan.
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STATISTIK OG FAKTA
Personale omkring årets ny-produktioner

Med Hånden på Hjertet, repremiere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

koreografi

instruktion

Thomas Eisenhardt og Catherine Poher
Antoinette Helbing, Georgia Kapodistria og Ole Birger
Hansen
Performer
Bjarni Sørensen
Komponist/lydproducent
Mads Emil Nielsen
Bjarke Falgren (komposition i samarbejde
Musikere/komponist på det sidste musikstykke
med Mads Emil
Nielsen) violiner, cello, fløjter, mandola,
mandocello, erhu mm.
Eivør Pálsdóttir (tromme, stemmer)
Victor Dybbroe (pere.) og Lars Greve
(klarinetter)
Mads Emil Nielsen (produktion, samplinger)
Lyskoncept
Nicolas Le Bodie
Kostumedesign
Charlotte Østergaard
Researcher
Katrine Lund Nejsum
Fotograf
Per Morten Abrahamsen
Tekst
Catherine Poher
Tekniker/ afvikler
Elke Laleman
Bygger/ konstruktør
Theis Witzler
Scenemester/teknikerelev
Joakim Rødgaard
Produktionsleder
Madeleine Lind Hoppe
Publikums ansvarlig
Tina Skjoldager Fangel
Grafisk design
Line Thornberg
PR
Pernille Møller Taasinge
+

+

W/hole, en co-produktion mellem Rapid Eye og Aaben Dans

Performere
Instruktør
Lysdesign
Musikalsk Arrangement
Scenografi
Foto
Supervision

Samuel Gustavsson og Petter Wadsten
Nina Kareis
Sonja Lea
Alice Carreri
Signe Beckmann
Karoline Lieberkind
Catherine Poher og Thomas Eisenhardt.

Mellem Sanserne

Idé, instruktion, koreografi
Medvirkende

Thomas Eisenhardt
Publikum

Tre Vise Mænd

Instruktør, scenograf og dramaturg
Dans
Afvikling og medvirkende
Koreografi
Ole
Musik
Kostumer

Catherine Poher
Ives Thuwis, Thomas Eisenhardt og Ole Birger Hansen
Elke Laleman
Antoinette Helbing, Ives Thuwis, Thomas Eisenhardt og
Birger Hansen
Mads Emil Nielsen
Charlotte Østergaard
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Idé + koncept
Dansere
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Musikere på indspilning

Victor Dybbroe /percussion og Fredrik Lundin/ saxofoner
og

komposition sidste scene
Produktionsleder
Madeleine Lind Hoppe
Teknik
Thomas Dotzler
Foto
Ditte Valente
Grafik zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Line Thornberg
PR
Pernille Møller Taasinge
Publikums ansvarlig
Tina Skjoldager Fangel
PUSH+ - EU-projekt 2019 - 2021, deltagende danskbaserede koreografer
HOME Lab: Mette Møller Overgaard, Sonia Ntova og Zola Mennenöh.
Failure Lab: Stina Strange Tobiasen, Tomomi Yamauchi og Liva Møller Overgaard.

Aabent Laboratorium, et samarbejde med Haut, et udviklingsprojekt:
Kunstnerne der deltog: Mr. Rice and Peanuts, Aron Nowak & Lotta Sandborgh, Emilie Gregersen,
Sophia Mage og Fabio Liberti.
Kreative Byrum, finansieret af Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Statens Kunstfonds
Billedkunstudvalg.
Kunstnere: Mette Møller Overgaard, Seimi Nørregaard og Arendse Krabbe. Produktionsleder:
Charlotte Bagger Brandt.

Undervisning og workshop / danseformidlere

Morten Bundgaard, Merete Dam, Thomas Eisenhardt, Lars Bjørn Hansen, Thomas Nørskov, Mette
Møller Overgaaard og My Lindblad

Fastansat personale i Aaben Dans:

Lisbeth Klixbüll
Thomas Eisenhardt
Pernille Møller Taasinge
Madeleine Lind Hoppe
timer ugentligt
Tina Skjoldager Fangel
Elke Laleman
Thomas Nørskov

Direktør
Kunstnerisk leder
Udviklingschef og producent på SWOP festivalen
Produktionsleder og teknisk ansvarlig for Scenen i Laboratoriet - 22
Projektkoordinator og publikumsansvarlig - 30 timer ugentligt
Tekniker og teknisk ansvarlig turné- 25 timer ugentligt
Dans, udvikling, undervisning og workshops- 22 timer ugentligt
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Aabent Rum, et udviklingsprojekt:
Kunstnere i 2019-2020: Georgia Kapodistria, Antoinette Helbing og Amalia Kasakove / Anne Lea
Ourø.

24 zyxwvutsrqpo

SÆSONENS NØGLETAL
Forestillinger

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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

Med Hånden på Hjertet

Målgruppe: Voksne

Ai-Ai-Ai!

Målgruppe. Fra 6 år

WHOLE

Målgruppe: Fra 12 år

Aabent Laboratorium

Målgruppe: Voksne

Tre Vise Mænd

Målgruppe: Fra 10 år

Mellem Sanserne

Målgruppe: Voksne

Antal stationære opførelser på Scenen i Laboratoriet og i Roskilde kommune

Mellem Sanserne

2
28/2 -15/3
23/8 og 6/10

WHOLE

31/8 og 2/9

3

Aabent Laboratorium

19/9, 5 forskellige forestillinger
4/9 X 2 og 5/9 X 2
16/11- 6/12

4

IGEN
Med Hånden på Hjertet

Ai-Ai-Ai!
Tre Vise Mænd

11/1

X

I alt

2

12
2

5

16
44 stationære forestillinger

Antal turné opførelser
Tre Ben, Edinburgh i maj/ juni
IGEN, DK og Frankrig i januar, marts i Frankrig i maj i Montreal
Arme og Ben - og noget ind imellem, marts på Cuba
Ai-Ai-Ai!, DK i april, september og oktober, Hamborg i september

I alt

6

26
3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

29
64 turné forestillinger

Antal publikummer stationært
IGEN

107

Med Hånden på Hjertet

708

Mellem Sanserne
Whole
Aabent Laboratorium
Ai-Ai-Ai
Tre Vise Mænd

I alt
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Tre Ben

23

299
70
210
1068
2.485 tilskuere

25 zyxwvutsrqponmlkjih

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

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I alt

484
275
1.559
1.677 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
3.995 tilskuere

Belægningsprocent

Med Hånden på Hjertet

98%

Mellem Sanserne

46%

Whole

92%

Aabent Laboratorium

88%

Ai-Ai-Ai!

66%

Tre Vise Mænd

83%

I 2019 afviklede Aaben Dans i alt 713 publikumsinvolverende begivenheder med i alt 24.529
deltagere som iagttagende, dansende, lyttende, medskabende eller andet, heraf var 18.049 til
aktiviteter, der ikke var scenekunstneriske forestillinger men undervisning, workshop, event og
oplæg.
Økonomi

Tilskud fra Roskilde Kommune
5.627.000 kr.
(bruttobeløb, heraf refusion fra Kulturministeriet på 36, 7 %

=

2.065.109 kr.)

Kulturministeriet, Slot- og Kulturstyrelsen, Udviklingstilskud: UTT.2019-0013,
Statens Kunstfond, internationale aktiviteter journalnummer: SKSP40.2018-0433,

heraf brugt i 2019

bruges i 2020 (30.000 kr.) og i 2021 (70.000 kr.), i 2019 bruges ingen penge

Statens Kunstfond, internationale midler/ Montreal, journalnummer: SKSP40.2018-0181
Statens Kunstfond, huskunstnerordningen, journalnummer: SKHUSl0.2019-0024
Statens Kunstfond, festivaler og platforme med internationalt indhold i Danmark,
Bylivspuljen Musicon

1.455.979 kr.
157.780 kr.
542.182 kr.

Egenindtægt
Vi kommer ud af sæsonen med et overskud på
Vi har dermed en positiv egenkapital på

Roskilde den 27. februar 2020
Ledelsen:
Thomas Eisenhardt
Kunstnerisk leder

Bestyrelsen:
Ajs Dam, formand

Anni Ehlers, næstformand

Marie Kirstejn Aakjær

Trine Wisbech Olesen

Kasper Bæk

O kr.
75.000 kr.
132.000 kr.
O kr.
3.000 kr.

journalnummer SKSP40.2018-0511, bruges først i 2020 (250.000 kr.)

Lisbeth Klixbüll
Direktør

434.500 kr.
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89%

IGEN
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Opgørelse over antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum

Antal publikum zyxwvutsrqponmlkjihg
Antal opførelser
Lo k a le
Turné
Lokale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Turné
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
708
o
Hånden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
på Hjertet
12
o

Produktion/forest1ll1ng

(tite l)

Egenproduktion:

Med

Sa m produktion

Whole

3

o
o
o

299

o
o
o

Genopsætning:

Tre Ben

o

6

o

484

o

3

o

275
1677
1559

Mellem Sanserne

2

Tre Vise Mænd

16

Arme og Ben - og noget ind

imellem

Gæ stespil

Total

23
1068

Ai-Ai-Ai!

4

29

210

IGEN

2

26

107

Aabent Laboratorium

5

o

70

o

64

2485

3995

44
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Belægningsprocenter - antal lokalt spillede på egen stationær scene (ikke-gratis forestillinger)

Med Hånden på Hjertet

I

Antal

opførelser

I

Inviterede
publikum

I

Betalende
publikum

I

Antal pladser
1

alt

I

Sæde belægning

I

Værdi
belægmng

12

147

561

720

98%

78%

Ai-Ai-Ai!

4

67

143

320

66%

45%

Whole

3

111

188

324

92%

58%

IGEN

2

4

103

120

89%

86%

Mellem Sanserne

2

6

17

so

46%

34%

Tre Vise Mænd

16

192

876

1280

83%

68%

s

70

o

80

88%

0%

Aabent Laboratorium (gratis) 5 stykker på en
aften

Andre aktiviteter (dvs. ikke scenekunstneriske forestillinger)
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Økonomiske nøgletal
Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

Kr.
Egenomsætning i alt

%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
2.100.479

27%

576.960

7%

181.313

2%

697.706

9%

641.500

8%

o

0%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Salg af forestillinger
Entreindtægter
Indtægt på øvrige aktiviteter
Statslige tilskud (exe/. driftstilskud)
Kommunale tilskud (exe/. driftstilskud)
Private sponsorer, fonde o. lign.

3.000

0%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
73%

5.627.000

Offentlige driftstilskud i alt

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kommunalt driftstilskud {jf egnsteateraftale}
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud)

5.627.000

73%

o

0%

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
%

Kr.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

H usleje, et va rm e, alarm m .m .

515.284

7%

3.051.370

40%

436.663

6%

2.651.305

35%

915.077

12%

Produktionsomkostninger og produktionslønninger
Turnéomkostninger
Løn (faste i administrationen)
Øvrige omkostninger

Omkostninger i alt
Resultat

7.569.699
157.780
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7.727.479

Omsætning i alt
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Note

Regnskab
2019
kr.

Regnskab
2018
kr.

(ej revideret)
Budget
2019
kr.

Produktionsomkostninger ............................
Personaleomkostninger...............................
Salgsomkostninger ....................................
Turnéomkostninger ...................................
Lokaleomkostninger. ..................................
Administrationsomkostninger .......................

-3.051.370
-2.651.305
-354.647
-436.663
-515.284
-549.547

-2.936.891
-2.619.795
-384.877
-591.106
-630.178
-512.990

-2.460.000
-2.680.000
-265.000
-440.116
-515.200
-493.000

Resultat før afskrivninger og tilskud .............

-6.102.837

-6.181.728

-5.826. 716

Driftsresultat ..........................................

-6.102.837

-6.181.728

-5.826. 716

6.271.500

6.152.717

5.827.000

o

o

o

Resultat før finansielle poster.....................

168.663

-29.011

284

Andre finansielle omkostninger.....................

-10.883

-134

o

.

157.780

-29.145

284

Indretning og indkøb af nye lokaler
Overført resultat

..
.

150.000
7.780

-29.145

I ALT

..

157.780

-29.145

Tilskud ..................................................
Af- og nedskrivninger af materielle
an lægsaktiver..........................................

ÅRETS RESULTAT

2
3

4

FORSLAG TIL RESUL TATDISPONERING

o
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1 .455.979
1.494.109
1.026.600
Nettoomsætning ....................................... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
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BALANCE 31. DECEMBER

Note

2019

kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
.
Andre tilgodehavende....................................................
Periodeafgrænsningsposter
.
Tilgodehavender

5

.

Likvide beholdinger.......................................................

6

zyxwvutsrqponmlkjihgfe
2018
kr. zyxwvutsrqponmlkji

4.325
104.735
81.355

124.150
33.311
128.394

190.415

285.855

1.503.370

2.426.260

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

1.693.785

2.712.115

AKTIVER

.

1.693.785

2. 712.115

2019

kr.

2018
kr.

PASSIVER

Note

EGENKAPITAL
Indretning og indkøb af nye lokaler
Overført overskud

.
.

150.000
392.182

384.402

EGENKAPITAL

.

542.182

384.402

.
..
.

60.270
58.675
1.032.654

35.059
81.226
2.211.428

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld.

7

o

Kortfristede gældsforpligtelser.

.

1.151.603

2.327.713

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

1.151.603

2.327.713

PASSIVER

.

1.693.785

2.712.115

Eventualposter mv.
Egenkapital
Redegørelse for projekt

8
9
10
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NOTER

2019
kr.
Nettoomsætning zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
181.313
Billetindtægter
.
Salg af forestillinger
.
576.960
Konsulentopgave
.
630.970
66.736
Diverse indtægter
.

Personaleomkostninger
Løn og gager
Omkostninger til social sikring

Tilskud
Øvrige tilskud
Tilskud fra Roskilde Kommune
SWOP-tilskud

Andre tilgodehavende
Tilgodehavende tilskud.
Tilgodehavende moms.

Likvide beholdinger
Kasse
Pengeinstitutter
Garantikonto

Note

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfe

128.245
696.986
540.309
128.569

1.455.979

1.494.109

50.866
12.869

183.104
93.626
25.408
2.685.497

65.331
6.005
274.180
124.340
45.010
83.121
2.338.904

3.051.370

2.936.891

2.608.317
42.988

2.589.886
29.909

2.651.305

2.619.795

644.500
5.627.000

o

103.217
5.517.000
532.500

6.271.500

6.152.717

66.000
38.735

o
33.311

104.735

33.311

392
1.502.978

o

842
2.351.309
74.109

1.503.370

2.426.260

2
.
.
.
.
.
.
.

o

3
.
.

4
.
.
.

5
.
.

6
.
.
.
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Produktionsomkostninger
Dekorationer Et rekvisitter
Kostumer
SWOP Forestillinger
Øvrige produktionsomkostninger
Teknisk drift huset
Teknisk udstyr
Produktionsløn

2018
kr.
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NOTER

2019

2018

kr.

kr.

Anden gæld zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
.
.
.
.
.

625.465
7.680
224.438
163.051

o

12.020
1.032.654

7
1.833.000
7.763
340.000
24.989 zyxwvutsrqponmlkjih
247
5.429
2.211.428

Eventualposter mv.

8

Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser

Operationel leasingkontrakter løber med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 38 t.kr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 12 mdr. og har en restleasingydelse på 38 t. kr.
Egenkapital

9
Overført
overskud

I alt

Egenkapital 1. januar 2019
Indretning og indkøb af nye lokaler
Overført resultat

.
.
.

384.402
150.000
7.780

384.402
150.000
7.780

Egenkapital 31 . december 2019

.

542.182

542.182
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Forudbetalt tilskud.
ATP og andre sociale ydelser
Feriepengeforpligtelse til funktionærer.
Feriepenge
Andre skyldige personaleomkostninger
Forudbetalt dansehold/ billetindtægter

Note
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NOTER

Note
10
Redegørelse for projekt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Udviklingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen
Journalnr. UTT.2019-0013

Afrapportering for anvendelse af udviklingstilskuddet skal ske i
teatrets årlige årsrapporter og være opført som en
selvstændig regnskabsnote med specifikation af hhv.
indtægter og udgifter i året samt resultat og disponering af
underskud/ overskud.
Modtaget tilskud 2019

.

616.403

Afholdte udgifter 2019

.

434.500

Overskud overført til 2020.

.

181.903
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Udviklingstilskuddet ydes med henblik på, at Åben Dans
Productions på eget initiativ og uden forudgående godkendelse
kan iværksætte og afprøve nye tiltag, som ifølge den indgåede
aftale f.eks. kan handle om udvikling og nytænkning via
samarbejde, der bl.a. kan styrke udviklingen af ny
dansk dramatik og forestillingers mulighed for at leve
længere, nå længere ud i landet og nå nye og teaterfremmede
publikumsgrupper.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Årsregnskabet for Åben Dans Productions er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er
beskrevet. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem
Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26.
oktober 2019.
Årsregnskabet er udarbejdet 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-kastninger 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.
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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.
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.
Periodeafgrænsningsposter

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, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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