
28. & 29. august 2020

DanseFOT / 
Nagelhus Schia 

Productions  

The Logical Song, 
As It Is/ As It Turns Out,

jegmegduvi

Katja Henriksen Schia & Catharina Vehre Gresslien, 
Jens Jeffry Trinidad & Hugo Marmelada,

Matias Rønningen
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Kjære dansepublikum,

Dette blir så fint!  

DanseFOT startet høsten 2016 og nå skal vi for fjerde gang få ta del i deres årlige 
danseforestilling. Det unike med DanseFOT er koblingen med det profesjonelle 
dansemiljøet. Gjennom tett samarbeid med Nagelhus Schia Productions, har 
våre talentfulle ungdommer fått muligheten til å jobbe sammen med noen av 
landets beste profesjonelle dansere og koreografer. Det merkes på forestil-
lingene. Lista legges svært høyt. Når vi ser kvaliteten er det lett å glemme at 

mange av utøverne så vidt har begynt på ungdomsskolen. 

Korona-situasjonen har gjort at årets forestilling har blitt til under spesielle 
omstendigheter. For danserne, som trenger å være tett på hverandre, har det 
vært krevende. Men de har heldigvis funnet løsninger. For vi trenger kunst- og 
kulturopplevelser som DanseFOT gir oss. Korona-pandemien har minnet oss på 
hvor sårbare vi er, og hvor avhengige vi alle er av hverandre. Årets forestilling 
tar opp i seg denne usikkerheten, men også en tro på framtiden. Og mest av alt 

handler forestillingen om gleden over å danse. 

Tusen takk til Guro Nagelhus Schia, Vebjørn Sundby, Kirsten Fugleseth og Julie 
Finckenhagen Sandli for å sette opp forestillingen, takk til koreografer, profes-
jonelle dansere og talenter og ikke minst Morten Walderhaug i Bærum Kulturhus.

Vi i Viken fylkeskommune er svært stolt over å gi midler til dette prosjektet. 

Så kjære alle sammen, riktig god fornøyelse!

-

Tonje Brenna
Fylkesrådsleder

For fjerde år på rad inviterer vi til forestilling med talenter og profesjonelle fra 
det som etterhvert har blitt en stor «DanseFOT-paraply». Elevene på scenen 
er unge, men de evner å vise følelser, ta beslutninger og skape øyeblikk av 
kunstneriske opplevelser. Sammen med fantastiske profesjonelle dansere og 

koreografer er årets produksjon et steg videre. 

I år har den profesjonelle dansen fått et nytt løft på nasjonalt nivå, gjennom 
etableringen av kompaniet NSP – her hos oss i Sandvika! DanseFOT samarbeider 

godt med NSP og drar stor nytte av dette. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Takk til Bærum Kommune og Viken fylkeskommune for at dere satser på 
unge talenter. 

Kulturskolen i Bærum ønsker velkommen til forestilling!

-

Kirsten Fuglseth
Rektor Kulturskolen
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Det er igjen en stor glede for oss å få ønske velkommen til vår banebrytende 
samarbeidsforestilling – profesjonelle dansere og unge talenter skaper en 

kraft som beveger oss. 

Det er fantastisk å se utviklingen gjennom disse fire årene. Alle mennesker med 
en drøm og et talent trenger noe å strekke seg etter og noen som viser vei. 
Alle danserne og koreografene fra Nagelhus Schia Productions har også vært 
elever ved en ballettskole en gang. For mange var det som et annet hjem, og 
det kjennes viktig å gi noe tilbake. Talenter og anerkjente dansekunstnere står 
side om side i studio og på scenen. De deler spenningen, nervene og gleden. 
Følelsen av at man alltid må og vil lære mer varer livet ut! Det har vært en enorm 
utviklingen hver eneste dag i studio, og det er vakkert å se hvordan de strek-
ker seg mot hverandre og deler kunnskap. Vi vet at det virker inspirerende og 
rekrutterende for unge mennesker å se at noen utmerker seg i sitt fag, at de 
oppnår internasjonal anerkjennelse og klarer å gjøre kunsten til sitt levebrød. 

Trygghet, tillit og fellesskap gir rom for utforskning og skaperkraft. At noen ser 
deg, tar deg på alvor og tror på deg er viktig. Bevegelse er ekte og kommer fra 
det innerste hos den enkelte. Det er sårbart, litt skummelt og veldig spennende 

å pushe grenser for hva man selv trodde var mulig før man har prøvd. 

Samarbeidet mellom Nagelhus Schia Productions og DanseFOT er verdifullt. 
Det å lære bort noe er ofte den beste måten å reflektere, og å tilegne seg ny 
kunnskap på. Det skapes en spesielt god og generøs atmosfære mellom de 
profesjonelle og talentene, som er verdifull for alle involverte å ta med seg 

videre i andre prosjekter. 

Vi vil rekke en stor takk til Viken fylkeskommune som satser stort på dans og 
talentutvikling, og som gjør at denne forestillingen er mulig. Takk for tilliten vi 
har fått. En bemerkelsesverdig satsning på dans og en berikelse for fremtiden. 

Det er med stolthet og glede vi ønsker dere god fornøyelse!

-

Guro Nagelhus Schia
Kunstnerisk ansvarlig

&

Julie Finckenhagen Sandli
Produsent
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Bærum Kulturhus / Store Sal 
Pris 325,- / 90 min inkl pause 

28. & 29. august 2020

URPREMIERE

-

Katja Henriksen Schia & Catharina Vehre Gresslien, 
Jens Jeffry Trinidad & Hugo Marmelada,

Matias Rønningen

Kunsten har en kraft; den samler oss, utfordrer oss, gir anledning til å 
kjenne og erfare, forstå og undres. Dans kan kommunisere uten ord og gir 
rom for nye perspektiv. Det er i møte med mennesker at kunsten kommer 
til sin rett – blir ekte og sanselig. Vi må våge å bli utfordret og omfavne 
berikelsen i kunstneriske utfoldelser. I DanseFOT/Nagelhus Schia Productions 
samler vi krefter; unge talenter møter dyktige kunstnere og finner felles-

skapet som fører oss videre.

For fjerde år på rad kan vi se frem til magien i møte mellom talent og 
profesjonell; og begeistringen over hva vi sammen kan skape, resulterer 

i store opplevelser.

The Logical Song, 
As It Is/ As It Turns Out,

jegmegduvi
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The Logical Song – Syv subtile superhelter trer inn i ukjent terreng - det kan 
være en feiring. Egenskaper vi alltid har sett for oss vokser endelig frem. Uante 
krefter forstørrer og dekonstruerer øyeblikk. Terrenget fortettes av mylder. 
Det er lett å se mønsteret i ettertid. I nær dialog med danserne ønsker vi å 
finne frem til hver og ens superkrefter, med det mener vi deres sårbarhet, mot 

og evne til å møte seg selv der de er.
-

Pause i sal
-

As It Is/ As It Turns Out – Jens Jeffry Trinidad fra Oslo og Hugo Marmelada fra Lisboa 
har jobbet sammen siden 2015 og utforsket sitt felles uttrykk, der de bruker 
sine erfaringer fra både samtidsdans og streetdance som inspirasjon. Sammen 
med DanseFOT-talentene og Nagelhus Schia Productions utforsker Hugo og Jens 
rytme og bevegelse som forandres over tid, og dens påvirkning på kroppen. 

Det kan være et ritual, eller en vals, som bringer fortid og fremtid sammen.
-

Pause i sal
-

jegmegduvi – I jegmegduvi jobber vi med metaforer for bevegelse og leker 
med hvordan tankebilder påvirker hvordan vi danser. Hva kan jeg forestille 
meg at jeg er, hvem er jeg uten disse forestillingene om meg selv, og hvordan 
kan vi finne oss selv i møtet med andre? Ungdomstiden er en periode hvor man 
går inn i mange nye miljøer, man bytter klasse, skole, får nye venner og interesser. 
I hver nye situasjon eller relasjon kan noe nytt komme til syne i oss, og vi har 

uendelig mye mer inni oss enn både vi selv og andre kan se.
-

Kunstnerisk ansvarlig: Guro Nagelhus Schia
Produsent: Julie Finckenhagen Sandli

Produsert av Kulturskolen i Bærum-DanseFOT, på oppdrag fra Viken fylkeskommune
Co-produsent: Nagelhus Schia Productions, Bærum Kulturhus

Kunstnerisk leder Nagelhus Schia Productions: Guro Nagelhus Schia
Assisterende kunstnerisk leder Nagelhus Schia Productions: Vebjørn Sundby

Produsent Nagelhus Schia Productions: Tara Ishizuka Hassel
Prosjektleder Nagelhus Schia Production: Kristin Hjort Inao

Koordinator DanseFOT: Julie Finckenhagen Sandli
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Medvirkende

   
The Logical Song 

Koreografi: Katja Henriksen Schia & Catharina Vehre Gresslien

Medskapende dansere: Ida Haugen, Anna Einemo Frøysland, 
Ilia Elektra Berg Stojcevska, Hedda Sofie Haugjord Rølsåsen, Ingrid Oline 

Hanche-Olsen, Julie Felicia Strai-Friis, Synne Maria Mikelsen

Kostymer: Line Sevaldsen Maher 
Lysdesign: Martin Myrvold 

Tegninger: atja Henriksen Schia
Musikk: «Silvester Anfang» av André Bratten, «Coming home» av Røyksopp,

«Earth seen from above» av Meredith Monk, Marc Shapiro, San Francisco 
Symphony Chorus, Vance George

Forprosjektet til The Logical Song er støttet gjennom Kulturrådet 
og co-produsert av Nagelhus Schia Prodictions.

Katja og Catharina har gjennomført et forprosjekt i live-tegning og dans. Forprosjektet er 
co-produsert av Nagelhus Schia Productions og støttet av Norsk Kulturråd. En ide fra dette 

forprosjektet er videreutviklet til The Logical Song.

-

As It Is/ As It Turns Out

Koreografi: Jens J. Trinidad & Hugo Marmelada

Medskapende dansere: Hugo Marmelada, Judith Arupa, Svenja Vatsendvik, 
Nora Landau Werner, Tuva Søgaard, Elisa Maritsdatter Rokkones, Elene Barsten

Kostymer: Line Sevaldsen Maher 
Lysdesign: Martin Myrvold 

Musikk: Bvdub
-

jegmegduvi 

Koreografi: Matias Rønningen

Medskapende dansere: Jon Filip Fahlstrøm, Mai Lisa Guinoo, 
Joachim Engum Olsen, Camilla Marie Hope Jæger, Annika Jarstadmarken Price, 

Nora Guldsten Robinson, Ada Maria Sophie Rydhagen Holt

Kostymer: Line Sevaldsen Maher 
Lysdesign: Martin Myrvold

Musikk: Richard Wagner, Potential of Noise, Arvo Pärt
Lyddesign: Matias Rønningen og Kamran Dolati
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Om koreografene

Catharina Vehre Gresslien gikk på Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio 
fra hun var 5 år gammel og var medlem av Happy Feet. Catharina gikk to år 
på Fagerborg vgs. på Operaens ballettskole, og deretter to år på Kungliga 
Svenska Ballettskolan på Ridderfjardsskolan vgs. i Stockholm. Catharina studerte 
moderne- og samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og har siden 2009 
jobbet frilans med koreografer som Kristin Inao, Ina C. Johannessen, Ida Wigdel, Gull 
Øzger, Hege Haagenrud, Lise Tiller, Simone Grøtte, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (IBP), 
Nagelhus Schia Productions (NSP) og Janne-Camilla Lyster. I 2017 ble Catharina 
tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Kulturrådet, og i august 2018 ble hun ansatt i 

Skuespiller- og Danseralliansen.

Katja Henriksen Schia er danser, koreograf og tegner. Katja er utdannet ved Spin Off 
Forstudium i dans (2005-06) og Kunsthøyskolen i Oslo, BA moderne og samtidsdans 
(2006-09). Hun jobber i varierende formater innen performance og samtidsdans.
Som koreograf ser hun etter måter å tilrettelegge strukturer for de som er med.
Et koreografisk arbeide kan være en plattform til å utforske og utvide forståelsen 
av seg selv, da gjerne med utgangspunkt i frihet, integritet og intimitet. For Katja 
innebærer arbeidet ikke bare en fysisk, men også en mental og emosjonell 
prosess. For Katja gir tegning mulighet til å kartlegge innsidens øyeblikkelige 
tilstand, som et skjermbilde av øyeblikket. Hennes tegning kan være forklarende, 
undrende, vandrende, fremmed, avdekkende, drømmende, undersøkende og 
veiledende. Mellom 2013 og 2016 produserte hun tre forestillinger med semi-
profesjonelle og profesjonelle utøvere sammen på scenen. Biong/Schia har i 
samarbeid med Dansearena Nord, Brønnøysund Kulturskole, BarentsSpektakkel 

m.fl. gjort tre ulike produksjoner i Norge og Russland.

Matias Rønningen ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 2009. Han 
har jobbet med blant annet: Sigurd Heide, Dansdesign, Kari Hoaas, Eivind Seljeseth, 
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki, Suzie Davies & Mattias Ekholm, Helen Blackburn 
og Panta Rei Dance Theatre. Siden 2011 har Matias vært tilknyttet Ingun 
Bjørnsgaard Prosjekt, og fremført en rekke verk, inkludert: Omega & The Deer 
(2011), The Solitary Shame Announced By a Piano (2012), Praeambulum(2013), 

Catharina Vehre Gresslien / Katja Henriksen Schia / Matias Rønningen
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Rotating Nora (2014) og En liste over ting han sa (2018). Matias mottok Statens 
Kunstnerstipend for unge kunstnere i 2013. Siden 2014 har han gjestet National-
balletten ved en rekke produksjoner og har gjort fremtredende roller i verk av 
blant annet Kjersti Alveberg, Jiří Kylián, William Forsythe, Jo Strømgren, 
Ingun Bjørnsgaard og Ina Christel Johannessen. I 2019 danset han i Orbo Novo 
av Sidi Larbi Cherkaoui med Nagelhus-Schia Produksjoner (NSP). Matias har også 
koreografert ved flere anledninger blant annet: Anti-entropi (2011), Forandre (2013).

Jens Jeffry Trinidad er en autodidakt dansekunstner. Han har sin bakgrunn fra X- Ray 
ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hiphop mot slutten av 90-tallet. 
Han jobber som danser i egne og andres prosjekter og har vært tilknyttet en 
rekke koreografer og kompanier som blant annet Panta Rei Danseteater, Hooman 
Sharifi, Elle Sofe Sara, Bounce, Rosalind Goldberg og Nagelhus Schia Productions 
(NSP). Jens er også gjestelærer og har koreografert på ulike danseutdanninger 
i Norge som Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges Dansehøyskole og Spin Off 
Forstudium i dans. I 2015 var han Dansens Dager-ambassadør og samme år 
fikk han tildelt Statens Kunstnerstipend for tre år. I 2018 ble han ansatt hos 

Skuespiller- og danseralliansen.

Hugo Marmelada er født i Lisboa, Portugal. Han startet å danse hiphop som 
11-åring. 3 år senere begynte han på Academy of Contemporary Dance i 
Setúbal, hvor han ble værende frem til 2006. Han har siden jobbet med mange 
forskjellige dansekompanier og koreografer, som Compagnie Alias, Amanda 
Miller, André Mesquita, Itamar Serussi og Bounce Streetdance Company. I 2010 
og 2016 jobbet han med Oslo Dance Ensemble. For Company It Dansa har han 
danset i stykker av Ohad Naharin, Jirí Kylián, Rafael Bonachela, Sidi Larbi Cherkaoui, 
Alexander Ekman og Catherine Allard. Som medlem i Carte Blanche har han 
blant annet jobbet med Hooman Sharifi, Sharon Eyal, Crystal Pite, Sang Jijia, Ina 
Christel Johannessen, Marcos Morau, Siri & Snelle, Lina Majdalanie, Mia Habib og 
Marcelo Evelin. Han har også danset for Nasjonalballetten i en koreografi av Hege 
Haagenrud. Mellom 2017 og 2019 var han var medlem av Batsheva Dance Company. 
I tillegg til sin karriere som danser, underviser Hugo i alt fra hiphop til house.

Jens Jeffry Trinidad / Hugo Marmelada
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Om danserne

Mai Lisa Guinoo har utdanning i klassisk ballet fra Kungliga Svenske balett-
skolan og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Etter endt utdanning jobbet hun som 
aspirant i Carte Blanche, deretter med kompaniet IT Dansa i Barcelona der 
hun blant annet danset i verk av Ohad Naharin, Jiří Kylián, Alexander Ekman og 
Rafael Bonachella. I 2012 danset Mai Lisa med Rambert Dance Company i London. 
Siden 2013 har Mai Lisa vært ansatt i GöteborgsOperans Danskompani i Sverige 
der hun har jobbet med koreografer som Sharon Eyal, Sidi Larbi Cherkaoui, 
Saburo Teshigawara, Roy Assaf, Damien Jalet, Anton Lachky, Roy Assaf og Michael 
Keegan Dolan. Mai Lisa har for tiden permisjon fra kompaniet i Göteborg og job-
ber med Nagelhus Schia Productions (NSP) og Alan Lucien Øyens Winter Guests.

Jon Filip Fahlstrøm er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo. I løpet av sin karriere 
har han jobbet både nasjonalt og internasjonalt med nysirkus, og for danse-
kompanier som Zero Visibilty Corp., Iceland Dance Company, Carte Blanche og 
Eastman. I den senere tid har han vært med i produksjoner av Mia Habib, 
Nagelhus Schia productions (NSP) og AROUNIDANCE. Han har vært koreografi-
assistent i verker av Eastman, Mia Habib, AROUNIDANCE og FRIKAR. De seneste 
årene har han koreografert I sammenrom med.. for Trøndertun folkehøyskole, 
SONAR som ble samkoreografert med dansekunstner Mirai Moriyama og spilt i 
Yokohama med ventende Japanturne, og verket Laments for 75-årsmarkeringen 
på Falstad. Han har også vært tilknyttet Kortreist Dansefestival på Inderøy. 
Jon Filip har undervisningserfaring som gjestepedagog for blant annet 
Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO), Høyskolen for dansekunst, PRODA og DanseFOT.

Ida Haugen startet å danse på Skien kulturskole og var med på Dansekunst i 
Grenland sitt ungdomskompani. Hun gikk på danselinjen på Skien vgs., før hun 
gikk videre på ett år på forstudium i dans på Studio Harmonic i Paris, tok ut-
danning i moderne- og samtidsdans på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Etter 
KHiO jobbet hun som aspirant i Carte Blanche, der hun danset i stykket i Edvard 
av Marcos Morau/ La Veronal. Siden 2015 har hun vært frilanser, hvor hun blant 

Mai Lisa Guinoo / Jon Filip Fahlstrøm / Ida Haugen
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annet har jobbet med Nagelhus Schia Productions (NSP) - der hun danset i 
Orbo Novo koreografert av Sidi Larbi Cherkaoui, Kari Hoaas, Oslo Koreografiske, 
Rom for Dans og Ingvild Isaksen. I 2016 fremførte hun sin egen improvisasjons-
baserte solo: Runddans, en dans, og 2019 koreograferte hun sin første forestilling 

Etyder for dans med live-orkester på scenen for danselinjen på Skien vgs.

Anna Einemo Frøysland kommer fra Lærdal i Sogn og er utdanna ved Kunst-
høgskolen i Oslo (KHiO). Hun har jobbet som danser for Ingun Bjørnsgaard 
Prosjekt, Marina Abramovic og Jeff Pedersen. Anna er en del av Nagelhus Schia 
Productions AMP – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans, der hun blant 
annet har jobbet med Damien Jalet og Erna Omarsdottir. Anna skaper egne verk 
og ble utvalgt til å delta på Koreografilaboratoriet på Dansens hus i 2019 med 
solostykket Still. I 2020 er hun aktuell med en ny duett sammen med tvilling-
søsteren Berit Einemo Frøysland med tittel Spil - ein studie i Wittgensteins 
språkspel. Anna mottok Furorestipendet fra Sparebankstiftelsen SFJ og Film-

stipend fra Norske Dansekunstnere i 2019.

Judith Arupa er født og oppvokst i Nederland og ble uteksaminert fra Fontys 
dance Academy, Tilburg i 2016. Under studietiden jobbet hun med koreografer 
som Helder Seabra (Sidi Larbi Cherkaoui / Ultima Vez), Tono Lachky (Anton Lachky 
Company), Filip van Huffel (Retina Dance Company), Sadé og Kristina Alleyne 
(Akram Khan / Alleyne Dance). Etter endt utdanning flyttet hun til Bergen og be-
gynte å jobbe i Carte Blanche. Her opptrådte hun i flere stykker slik som We are
here together, Jerada og While they are floating. Etter Carte Blanche danset 
hun i London og Berlin kombinert med en frilanstilværelse i Oslo. Judith har 
arbeidet med koreograf Mia Habib og har vært medvirkende i flere av hennes 
prosjekter hvorav den ene var A song to… For tiden er hun med i Nagelhus Schia 
Productions AMP – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans, hvor hun har 
jobbet med Hege Haagenrud, Damien Jalet, Erna Omarsdottir, Melanie Lane og 

Guro Schia & Vebjørn Sundby.

Anna Einemo Frøysland / Judith Arupa 
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Om lys og kostyme
        

Martin Myrvold er lysdesigner bosatt i Oslo og utdannet fra Rose Bruford College,
London - England i 2005 - Lighting Design BA (Hons). Siden 2005 har Martin jobbet 
innenfor dans, teater og konsertscenen i Norge. Et utvalg av de seneste teater-
produksjoner Martin har jobbet med er Fuglane (Riksteatret), Kafka på stranden
 (Det Norske Teatret) og Kunsten å falle (Nationaltheatret). Et utvalg av de seneste 
danseproduksjoner er Entitled av Stian Danielsen, Skjønnhet I-X av Janne 
Camilla Lyster, Postmodern Cool av Inés Belli, Linked av Guro Nagelhus Schia & 
Vebjørn Sundby og syv produksjonen sammen med AROUNIDANCE. Martin hadde 
også lysdesignet på DanseFOT Female Future i 2017, A/WAY i 2018 og En Bølge, 

Honolulu Queen og Youth i 2019.

Line Sevaldsen Maher er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo 
(KHiO) og har designet kostymer for en rekke danse-, opera- og teaterforestil-
linger. Hun har blant annet arbeidet på danseforestillingene DuELs, koreografert 
av Damien Jalet og Erna Omarsdottir og fremført på Vigelandmuseet i 2020; Stian 
Danielsens Entitled på Bærum Kulturhus i 2018; Kompani Haugesunds forestilling 
Todelt Aften med koreografene Stian Danielsen og Janne Camilla Lyster i 2017; 
How hard can it be av Yaniv Cohen, som ble vist i Norge, Praha og Jerusalem i 
2014; og Stian Danielsens The Landscapes of the Passing Strange på Den 
Norske Opera & Ballett (DNO&B) i 2014. I 2018 designet hun for teaterforestillingen 
Monsterunga på Nordland Teater og i 2019 for musikalen Albert og Leoni i Odda. 
Hun har også designet for operaforestillinger som The Life to Come på Scene 2 

ved DNO&B og Flaggermusen for OscarsborgOperaen i 2015.

Foto: Antero Hein
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Bilder er tatt av Antero Hein under prøver.
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Om DanseFOT

DanseFOT er et regionalt fordypnings- og talentprogram for unge dansere i 
Viken fylkeskommune. De unge dansetalentene, som legger grunnlaget ved 

private dans- og ballettskoler, møter likesinnede i et profesjonelt miljø.

Gjennom DanseFOT møter talentene de beste pedagoger og får undervisning 
i mange sjangere og teoretiske fag. Vi har treningssamlinger en helg i måneden, 
og er i tillegg publikum ved profesjonelle forestillinger. DanseFOT arrangerer 

også kompetansehevende kurs for pedagoger i regionen.

Det unike med DanseFOT er koblingen med det profesjonelle dansemiljøet. 
Samarbeidet med Nagelhus Schia Productions (NSP) gir talentene viktige for-
bilder og gode kunstneriske utviklingsmuligheter. De dyktige danserkunst-
nerne bidrar til forståelse for et profesjonelt yrkesliv og deler erfaringer og 
videreformidler kunnskap. Forestillingsproduksjonen gir en unik mulighet til å 
utvikle egne kunstneriske uttrykk, og når vi inntar den store scenen, gir det 

også verdifull erfaring i møte med publikum. 

DanseFOT tilbyr også et fordypningsprogram for elever som går vg1 & vg2 
danselinje i Viken. På den måten styrkes samarbeidet med de videregående 
skolene og talentene tilbys tettere oppfølging. Hos DanseFOT får de unge 
danserne undervisning på fordypningsnivå én helg i måneden og i tillegg får 
de workshops med Nagelhus Schia Productions (NSP). DanseFOT har tatt store 
skritt i arbeidet med talentutvikling gjennom de siste fire årene. Erfaringene 
og kompetansen som er utviklet i DanseFOT, gir dansetalenter muligheter og 

dansekunstfeltet en ny generasjon dansekunstnere. 

Det holdes årlig prøvedans for opptak, og vi ønsker alle danseglade ungdommer 
velkommen som søkere.

Høsten 2016 startet Bærum kommune et talentutviklingsprogram for unge 
dansere i regi av Bærum kulturskole. Gjennom Akershus Kulturplan for 2016 – 2023 
bevilget Akershus fylkeskommune midler til en regionalisering av DanseFOT, 
med en egen fylkesklasse for talenter og en årlig danseproduksjon. I 2018 
bevilget fylkeskommunen midler til DanseFOTvg1 og i 2019 mottok vi midler til 
DanseFOTvg2. Tiltaket er en del av Viken fylkeskommunes satsning på talent-
utvikling og et samarbeid mellom Bærum kommune og Viken fylkeskommune.
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Om Nagelhus Schia Productions

Nagelhus Schia Productions (NSP) ble grunnlagt i 2017 som en av tre nasjonale 
dansekompanier med fast offentlig bevilgning. Initiativtaker og kunstnerisk 
leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby 
har lang fartstid og høy profil på samtidsdansscenen i Norge og internasjonalt. 
NSPs mål er å skape, produsere og promotere et bredt spekter av nyskapende 
og banebrytende danseforestillinger på høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå 
ved å samarbeide med norske og internasjonale koreografer, både unge og 
etablerte. Kompaniet knytter til seg dansere fra hele verden, som alle kjenne-
tegnes av å ha et svært høyt teknisk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen 
skaperevne. For Nagelhus Schia Productions er det en prioritert oppgave å 
bidra til talentutvikling. Vi ønsker å være med på å styrke grunnlaget for en 
helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av talenter i kulturlivet. 
NSP driver talentutvikling på elitenivå gjennom ordningen Nagelhus Schia 
Productions AMP – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans (skifter navn 
til NSP 2 fra høsten 2020) og på yngre nivå med DanseFOT, et samarbeid med 

et samarbeid med Kulturskolen i Bærum. 
Kompaniet flyttet inn i egne lokaler i Sandvika – Studio NSP – i juni 2020.

NSP er støttet av Viken fylkeskommune, Talent Norge, Sparebankstiftelsen og 
Bærum kommune.
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Takk til

Viken Fylkeskommune som satser stort på dans og talentutvikling og for god 
støtte og veiledning i prosessen.

Rud videregående skole for godt samarbeid og lån av lokaler. 

De private dans- & ballettskolene for godt samarbeid og for at vi får «låne» 
deres dansetalenter.

Alle de dyktige pedagogene som underviser DanseFOT-talentene gjennom året.

KGB-dans og ballett v/Siri Vestnes for lån av lokaler.

Antero Hein «Hein Creations» for flotte bilder og fine filmer. 

Alle dansere og koreografer som har gitt oppvarmingsklasser i prøveperioden.

Blå Fugl Ballettutstyr.

Dansekommunen Bærum for betydelig støtte.

DanseFOT/Nagelhus Schia  Productions 2020-til trykk.indd   18DanseFOT/Nagelhus Schia  Productions 2020-til trykk.indd   18 19.08.2020   21:3819.08.2020   21:38



Foto: Antero Hein

-
19

DanseFOT/Nagelhus Schia  Productions 2020-til trykk.indd   19DanseFOT/Nagelhus Schia  Productions 2020-til trykk.indd   19 19.08.2020   21:3819.08.2020   21:38



BILLETTER:

www.baerumkulturhus.no
tlf. 815 11 777

Forsideoto: Antero Hein
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