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31. august – 1. september 2018 / Urpremiere

DanseFOT / 
Nagelhus Schia 

Productions  

Sleeping Beauty (2018 remake),
A/WAY & Pure 

Ingun Bjørnsgaard ,  Shintaro Oue & Sidi  Larbi  Cherkaoui
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Kjære dansepublikum,

Det er med stor glede jeg for andre gang kan ønske dere velkommen til DanseFOT 
sin forestilling. Gleden er ekstra stor når årets forestilling også er den første forestil-
lingen til Nagelhus Schia Productions, det nye dansekompaniet til Guro Nagelhus 

Schia, som fylkestinget har gitt fast støtte til fra i år av.

De unge talentene og de meriterte danserne har sammen med meget anerkjente 
koreografer skapt tre særpregede produksjoner. Det har vært rørende å se det 
intense arbeidet både unge og voksne har lagt ned i løpet av prøveperioden, ikke 

minst den omsorgen de profesjonelle danserne har hatt for talentene våre.

I løpet av kvelden tror jeg det er store sjanser for at du blir både imponert, rørt 
og tidvis litt lattermild. Hvis du går ut av salen og lurer på om det faktisk var 
ungdomsskole-elever på scenen sammen med profesjonelle dansere, så synes jeg 
ikke det er rart i det hele tatt. I løpet av året som har gått siden sist, har DanseFOT-
elevene jobbet hardt med både store utfordringer og små detaljer. Hatten av for 

dem og pedagogene deres som har gjort det mulig for dem å stå her i dag.

Med Nagelhus Schia Productions etablert i Sandvika kan vi bare glede oss til flere 
fantastiske forestillinger fremover. Tusen takk til Bærum Kulturskole, Bærum 
kulturhus, Guro, Vebjørn, Morten og Julie for det arbeidet som er gjort med å gjøre 

denne forestillingen mulig.

God fornøyelse!

-

Anette Solli
Fylkesordfører I Akershus

Forestillingen «Female Future» hadde premiere 1. september 2017 – og var på 
mange måter banebrytende i sin kobling mellom profesjonelle og talenter. I 5 uker 
jobbet talentene og danserne frem en forestilling som tok publikum med storm, 

og som viste energien og kraften som slike møter kan utløse. 

DanseFOT har dette året tatt et stort skritt videre. Akershus fylkeskommune har 
ikke bare økt sin bevilgning til talentarbeid i DanseFOT rettet inn mot videregående 
skole, men også etablert et profesjonelt dansekompani som DanseFOT skal sam-
arbeide med. Etableringen av Nagelhus Schia Productions er et stort løft, ikke bare 

for regionen men for hele for danseNorge.
 

Kulturskolen i Bærum er stolt over å få være en del av dette oppdraget.  Vi takker for 
muligheten og gleder oss til å presentere årets forestilling.

-

Kirsten Fuglseth
Rektor Kulturskolen
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DanseFOT har siden oppstarten i 2016, utviklet seg raskt og har blitt akkurat slik 
vi ønsket det! Unge dansetalenter, som legger grunnlaget ved private dans- og 

ballettskoler, møter likesinnede i et profesjonelt miljø. 

De unge danse-talentene viser modenhet og iverer etter å få erfaring og kunnskap. 
De får utfolde seg i ulike dansestiler og kunstuttrykk, samtidig som de jobber 
dedikert gjennom året med intensiv teknikk-trening. Det er en unik reise de er med 
på i DanseFOT, og det er en berikelse å få følge deres utvikling. Når de igjen får stå 

på scenen med de beste forbilder, er det bare å glede seg til å bli imponert.

Vårt ønske om å gi unge dansetalenter gode forbilder er en stor del av satsningen. De 
dyktige dansekunstnerne bidrar til forståelse for et profesjonelt yrkesliv. DanseFOT-
talentene har deltatt i prøveperioden på lik linje med de profesjonelle. Vi har etablert 
et miljø der refleksjon og observasjon er en naturlig del av prosessen, og arbeidet 
frem mot forestillingen er derfor i seg selv en vesentlig del av målsettingen med 
produksjonen. Når vi nå inntar den store scenen, gir det også verdifull erfaring i 
møte med publikum. Vi gir talentene innsikt i mulig yrkesvalg og god motivasjon 

for videre utdanning.

Forestillingen er et unikt samarbeid mellom DanseFOT og Nagelhus Schia Productions, 
gjort mulig av Akershus Fylkeskommune. Det satses på dans og på fremtiden! 

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

-

Julie Finckenhagen Sandli
Produsent DanseFOT

Nå er dagen her - det har vært fem uker fylt med nysgjerrighet, kraft, nervøsitet, 
latter, konsentrasjon, grubling, kreativitet og ømme muskler. 

Årets forestilling presenterer et sterkt og allsidig program med én urpremiere og to 
ikoniske verk av verdenskjente koreografer.

Sammen på scenen står anerkjente dansere sammen med talenter. På tvers av 
skiller i alder og ferdighetsnivå deler vi usikkerheten, spenningen, entusiasmen og 

kjærligheten til dansen.

Kanskje ender noen av talentene opp som dansere, eller finner inspirasjon og 
styrke til å velge sin egen vei? Jeg håper vi vil gi talentene et unikt minne for livet! 
At de forstår seg selv og andre bedre, og utvikler ferdigheter som å være kreative, 
disiplinerte, nysgjerrige og modige. Jeg gleder meg enormt til å stå på scenen igjen 
med fantastiske kollegaer og muligens noen av morgendagens dansestjerner!

Dagens forestilling rommer et helt eget univers. Du vil se glede og sorg, rytmer, det 
vakre og det stygge, kraft og utfoldelse og det sarte og sanselige. Du vil se følelser, 
tanker, erfaringer og minner. Hver og en av dere i publikum vil ha deres egen 
opplevelse - kanskje legger du merke til helt andre detaljer enn personen som sit-
ter ved siden av deg. Kanskje setter den i gang tanker og følelser som overrasker?

Under arbeidet med forestillingen har hver enkelt danser, både de profesjonelle 
danserne og talentene fått lov til å kjenne og forme materialet. Balansen mellom 
det individuelle uttrykket og gruppens samlede tolkning er avgjørende  – Vi er mindre 

alene sammen både på scenen og i livet.

Jeg vil rette en stor takk til Akershus Fylkeskommune og Bærum Kommune for at 
dere satser på dans og som gjør at denne forestillingen er mulig.

God Forestilling!

-

Guro Nagelhus Schia
Kunstnerisk Leder, Nagelhus Schia Productions
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Bærum Kulturhus / Store Sal 
 Pris  350- // Varer 90 min inkl pauser //

20 min. pause mellom verk I og II // Pause i salen mellom verk II & III

31. august – 1. september
URPREMIERE

-
Ingun Bjørnsgaard, Shintaro Oue 

og Sidi Larbi Cherkaoui

Hva skjer når unge talenter, fulle av håp og usikkerhet, dykker 
ned i kraftfulle og sårbare uttrykk skapt for voksne dansere? 
Hvordan oppleves det når unge dansere skal uttrykke blant 
annet underfundighet, styrke, aggresjon, humor og sårbarhet, 

skulder til skulder med erfarne utøvere?

Årets forestilling presenterer et sterkt og allsidig program med 
én urpremiere og to ikoniske verk av verdenskjente koreografer.

Sleeping Beauty (2018 remake), 
A/WAY og Pure

«
Pure»

, foto: Koen Broos

I «Sleeping Beauty (2018 remake)» møter syv unge talenter tre profesjonelle 
dansere, der de sammen skal gjenskape det kritikerroste stykket. Tornerose stakk 
seg på en ten og falt i dyp søvn. Det sies at en spådom gikk i oppfyllelse. Grunnen 
til dette kan ha vært kvinnelig rivalisering. Det er vanskelig å danne seg et bilde av 
hvem hun var, da det kun finnes tilgjengelig materiale om hennes omgivelser. Ut fra 
dette perspektivet kan hun tolkes som passiv, som en kvinne totalt uten egenvilje. 
Andre kilder mener hun måtte flykte ned i en annen tilstand for å fjerne seg fra noe, 
og gjøre seg i stand til et eller annet. Vi presenterer en forkortet versjon av denne 
koreografien. Sleeping Beauty ble koreografert av Ingun Bjørnsgaard i 1994, og 

vant kritikerprisen i 1995.

-

«A/WAY» er signert den prisbelønte danseren og koreografen Shintaro Oue. Et helt 
nytt verk blir skapt for syv DanseFOT-talenter og tre profesjonelle dansere. 

«For meg handler det om å se tilbake i tid. For de unge danserne handler det om å se 
fremover. Denne forståelsen for hvordan vi ser ga meg ideen til denne koreografien.

For å kunne se det som ikke eksisterer må vi ha fantasi. Jeg ber dere derfor vennligst 
om å åpne deres forestillingsevne. Jeg har nemlig ingen ide om hva jeg driver med.

P.S. Når du kommer til et punkt der du hverken kan beskrive det eller gi det et navn, så bare le…»
- SHINTARO OUE

Vi ser frem til et spennende, akrobatisk og humoristisk møte mellom Japanske Oue, 
talentene og de profesjonelle danserne.

-

«Pure» er koreografert av den verdensledende koreografen Sidi Larbi Cherkaoui i 
samarbeid med Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby. Verket er en utvidet lyrisk 
duett hentet fra stykket TeZukA(2011) Schia maler kroppen sin med japanske 
blekk, mens Sundby forsøker like raskt å fjerne skriften. Det er som om han forsøker 
å rette opp tegnene, eller kanskje helbrede sårene som livet har merket henne med, 

men tross all sin ømhet klarer de ikke å stoppe prosessen.

-

Kunstnerisk ansvarlig: Guro Nagelhus Schia
Produsent: Julie Finckenhagen Sandli

Produsert av Kulturskolen i Bærum-DanseFOT, på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune
Co-produsent: Nagelhus Schia Productions, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

-
Kunstnerisk Leder Nagelhus Schia Productions: Guro Nagelhus Schia

Assisterende Kunstnerisk Leder Nagelhus Schia Productions: Vebjørn Sundby
Produsent Nagelhus Schia Productions: Sarah da Fonseca

Koordinator DanseFOT: Julie Finckenhagen Sandli



Foto: Vebjørn Sundby
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Medvirkende

        
Sleeping Beauty (2018 remake) 

Koreografi: Ingun Bjørnsgaard
Dansere: Torunn Robstad, Catharina Vehre Gresslien og Guro Nagelhus Schia, 

Anne Marie Røtnes, Dina Amalie Andøl Borge, Aurora Steine, Camilla Marie Hope Jæger, 
Johanne Risnes Lerheim, Julianne Suttie, Sanne Tuvnes Ellingsen

Scenografi: Christel Sverre
Kostymer: Ingvild Hovind / Lillian Baur

Lysdesign: Asbjørn Johnsen / Martin Myrvold
Musikk: Johann Sebastian Bach og Rolf Wallin

Musiker: Ellen Fjærvoll Samdal, fiolin
Innstudering: Runa Rebne, Torunn Robstad, Ingun Bjørnsgaard, 

Catharina Vehre Gresslien, Guro Nagelhus Schia

-

A/WAY

Koreografi: Shintaro Oue
Dansere: Jens Trinidad, Mai Lisa Guinoo, Vebjørn Sundby, Alfa Aakervik Hansen, 

Ane Tveit, Synne Maria Mikelsen, Johanne Annesdotter Skogstad, 
Julie Skjerven Talgøe, Caroline Eitrem, Camilla Risnes Lerheim

Lysdesign: Martin Myrvold
Kostymer: Lillian Baur

-

Pure

Koreografi: Sidi Larbi Cherkaoui
Dansere: Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby

Musikk: Tsubasa Hori, Olga Wojciechowska
Musikere: Tsubasa Hori, Olga Wojciechowska, Gabriele Miracle, Kazutomi ‘Tsuki’ Kozuki

Lysdesign: Adam Carrée
Kostymedesign: Sasa Kovacevic

«Pure» var opprinnelig en del av «TeZukA» (2011), et samarbeidsprosjekt 
mellom Eastman (Antwerpen), Bunkamura (Tokyo) og Sadler's Wells (London).



Ingun Bjørnsgaard, foto: Knut Bry

Shintaro Oue, foto: MATRON

Sidi Larbi Cherkaoui, foto: Koen Broos
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Om koreografene

        
Ingun Bjørnsgaard 

Bjørnsgaard er en av Norges mest markante koreografer.  Siden 1992 har hun skapt 
en rekke kritikerroste forestillinger med sitt eget kompani, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, 
og arbeider også som gjestekoreograf for etablerte kompanier som Den Norske Opera 
og Ballett, Kungliga National Balletten i Stockholm og Carte Blanche i Bergen. Hennes 
koreografiske signatur er utviklet over mange år, i tett samarbeid med sentrale norske 
utøvere og komponister. Ingun Bjørnsgaard høster anerkjennelse både nasjonalt 
og internasjonalt. Høsten 2010 mottok hun Kritikerlagets pris i kategorien dans for 
forestillingen Largo. Hun ble dermed første koreograf som har mottatt denne prisen to 

ganger, ettersom hun også fikk prisen for Sleeping Beauty i 1995. 

Shintaro Oue 

Oue startet sin dansetrening i klassisk ballett. I 1992 begynte han sin utdanning ved 
Hamburg Ballet School og i 1994 ble han ansatt i Hamburg Ballet Company. Tre år senere 
flyttet han til Haag, der han fikk arbeid i NDT II. Siden 1999 har Shintaro jobbet som free-
lance danser og koreograf i Nederland, Japan, Israel og Sverige. Fra 2003 til 2006 danset 
han for Cullbergbaletten. I denne perioden skapte han flere verk og han vant Hannover 
International Choreography Competition 2005 og Prix de Scandinavia 2005. I 2008 opp-
rettet han sitt eget kompani C/Ompany. Han har samarbeidet med Sidi Larbi Cherkaoui i 
TeZukA (2011), Shell Shock (2014), Les Indes Galantes (2016) og Satyagraha (2017).    

Sidi Larbi Cherkaoui

Flamsk-marokkansk. Koreograf. Tegner. Veganer. Homofil. Et barn av forstedene. 
Kunstnerisk direktør for Royal Ballet Flanders og hans eget kompani, Eastman. Sidi 
Larbi Cherkaoui unnlater aldri å minne oss om at våre identiteter er flytende og 
mange, aldri monolittiske eller statiske. Hans tørst etter dialog og samspill med 
sine kolleger har alltid vært til stede i Cherkaouis kunstneriske DNA, og har de siste 
18 årene resultert i stykker som     -genesis med den kinesiske danseren Yabin 
Wang, Dunas sammen med flamenco-kunstner María Pagès og Ook laget sammen 
med Nienke Reehorst og psykisk funksjonshemmede skuespillere fra Theatre Stap. 
Cherkaouis samarbeid sprer seg også over i andre kunstneriske disipliner: film, 
med Joe Wrights Anna Karenina; teater, med Pluto, for Bunkamura-teatret i Tokyo; 
operaen Shell Shock for La Monnaie i Brussel; og sekvenser for Cirque du Soleil 

forestillinger Michael Jackson ONE og Kurios.



-
12

-
13

Om danserne

Guro Nagelhus Schia

Guro Nagelhus Schia er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Hun ble ansatt 
ved Carte Blanche i 2001, hvor hun jobbet med kompaniet i ni år. Som freelancer 
har Guro danset for Zero Visibility Corp, Kreutzer Kompani, Hooman Sharifi, Oslo 
Dance Ensemble og Anoushka Shankar. Guro møtte Sidi Larbi Cherkaoui sommeren 
2009 og i desember samme år begynte hun i kompaniet- Eastman. Med Eastman 
har Guro opptrådt i 'Rein', 'Das Rheingold' på Teatro alla Scala og på Staatsoper i 
Berlin. 'Tezuka', '4D', 'Shellshock' og 'Rigor Mortis’, og har turnert verden over. Guro 
har også jobbet som Cherkaouis koreografiske assistent. I 2012 spilte Guro kam-
merpiken Annushka i filmen ´Anna Karenina` regissert av Joe Wright, hvor hun 
spilte mot Keira Knightley og Jude Law. Guro var også koreografisk assistent for de 
ekstraordinære dansescenene i filmen. I 2015 koreograferte Guro ‘Linked', hennes 
første koreografiske verk sammen med Vebjørn Sundby. Guro mottok Rolf Gammleng 
prisen for dans 2016, for fortjenstfull innsats i sceniske forestillinger. Samme år ble 
hun invitert som gjestedanser med Nasjonalballetten i Ingun Bjørnsgaards koreografi 

'Sleepless Beauty - Mahlermembran'

Vebjørn Sundby

Vebjørn Sundby er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Han ble ansatt ved 
Carte Blanche i 2003, der han arbeidet med koreografer som bl.a. Sharon Eyal, Ohad 
Naharin, Ingun Bjørnsgaard og Ina Christel Johannessen. Vebjørn møtte Sidi Larbi 
Cherkaoui i 2009 og startet samme år å arbeide hos Eastman, der han har medvirket 
i bl.a. ‘Die Nibelungenringen’ ved Teatro Alla Scala, 'Rein', 'Foi', 'TeZukA', '4D', 'Shell 
Shock’, og 'Rigor Mortis’. Flere av disse verkene har turnert verden over. Vebjørn har 
også danset i filmen 'Anna Karenina', regissert av Joe Wright. Vebjørn har ved flere 
anledninger koreografert for KHIO, Spin Off Forstudium og Trøndertun Folkehøg-
skule. I 2014 koreograferte Vebjørn ‘Kuroneko’ for Palermo in Danza. I 2014 og 2015 
koreograferte han to stykker for Nasjonalballetten 'Before the Rain' og 'Tidal' til Koreo-
grafi-huset. I 2015 koreograferte Vebjørn 'Linked', sammen med Guro Nagelhus Schia.

Guro Nagelhus Schia, foto: Erik Berg / Vebjørn Sundby, foto: Erik Berg

Catharina Vehre Gresslien

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, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (IBP) 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.  

  
Jens Jeffry Trinidad

Jens Jeffry Trinidad har sin bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus. Med røtter i 
hiphop og house jobber han både i det urbane feltet og innen samtidsdans. Han 
har blant annet jobbet med Panta Rei Danseteater, Elle Sofie Henriksen, Homan 
Sharifi/Impure Company, Sølvi Edvardsen, Camilla Tellefsen, Belinda Braza, 
Emmanuelle LePhan (Canada), Trust Dance Theatre (Sør-Korea) og Fredrik Benke 
Rydman (Sverige). I tillegg er han innom NRK, TV2 og TVNORGE i ulike tv-produksjoner 
som danser og koreograf. I 2015 var han Dansens Dager-ambassadør og fikk 
tildelt Statens Kunstnerstipend for yngre nyetablerte kunstnere (2015-2017). 

I 2018 ble han ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen. 

Catharina Vehre Gresslien, foto: Johnny Vaet Nordskog / Jens Jeffry Trinidad, foto: Marius Vikeland
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Mai Lisa Guinoo

Mai Lisa Guinoo har utdanning i klassisk ballet fra Kungliga Svenske Ballet 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 danset i verk av 
Ohad Naharin, Jiri Kylian, Alexander Ekman, Rafael Bonachella, blant andre. I 2013 
danset Mai Lisa med Rambert Dance Company i London. Siden 2014 har Mai Lisa 
vært ansatt i GöteborgsOperans Danskompani i Sverige der hun har vært i skapelse 
med koreografer som Sharon Eyal, Sidi Larbi Cherkaoui, Saburo Teshigawara, Roy 
Assaf, Damien Jalet, Anton Lachky, Roy Assaf, Michael Keegan Dolan, blant andre. 
Mai Lisa har tatt permisjon fra kompaniet i Göteborg og er freelancer med base i London.

Torunn Robstad

Torunn Robstad har sin utdannelse fra Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett
og ved Alvin Ailey American Dance Center. Etter dette og frem til i dag har hun jobbet 
som utøvende og skapende dansekunstner i mange ulike konstellasjoner. Hun har 
vært fast tilknyttet Carte Blanche (Norges Nasjonale Samtidsdanskompani) og
Cullberballetten (SE) og hun har også som freelancer arbeidet med en rekke nasjonale
og internasjonale koreografer. Forestillingene hun har medvirket i har turnert i 
Norge, Europa, Amerika og Asia. Torunn jobber på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) der 
hun er programansvarlig for masterstudiet i dans og underviser innenfor fagområdene 

formidling/interpretasjon og produksjoner/forestillingsarbeid. 

Mai Lisa Guinoo, foto: Tilo Stengel / Torunn Robstad, foto: John Andersen

Om musikerne

Ellen Fjærvoll Samdal 

Ellen Fjærvoll Samdal er oppvokst i Bærum og startet å spille fiolin ved Kulturskolen 
i Bærum som 3-åring og fortsatte som elev ved kulturskolen frem til hun som 
19-åring startet  å studere utøvende fiolin på bachelorgradsnivå. I 2016 fullførte 
hun sin utøvende mastergrad ved Norges musikkhøyskole, i den prestisjetunge 
fiolinklassen til professor Detlef Hahn (Royal College of Music). Ellen er en aktiv 
utøvende fiolinist, som stadig opptrer med solokonserter og kammermusikkonserter. 

Hun har vunnet flere priser og deltatt i internasjonale musikkonkurranser.

Olga Wojciechowska

Olga er en polsk komponist og multi-instrumentalist.  Hennes verk spenner mellom 
moderne klassisk og elektronisk musikk. Hennes komposisjoner blir ofte brukt av 
anerkjente regissører og koreografer for dans, teater og visuelle kunstprosjekter. 
Wojciechowska jobber som musikeren for Sidi Larbi Cherkaoui, Yabin Wang, Daniel 
Proietto og Aakash Odedra med fler. Siden utgivelsen av Wojciechowskas album 
'Maps and Mazes' i 2015, har hennes musikk blitt brukt i kompilasjoner publisert av 
Ninja Tune, Traum Schallplatten og The Wire. Som medlem av ulike live-ensembler 
har Wojciechowska samarbeidet med musikerne som Nils Frahm, Greg Haines og 

Erik K Skodvin.

Gabriele Miracle

Gabriele er utdannet ved Conservatory of Perugia, og jobber internasjonalt som 
perkusjonist, komponist og arrangør. Gabriele samarbeider med Ensemble Micrologus, 
med kunstnere som: Lina Sastri, Giovanna Marini, Daniele Sepe og Banco del Mutuo 
Soccorso. Han har spilt for flere solister og grupper, inkludert: Turchini di Toni Florio, 
Concerto Romano eller Alessandro Quarta, og Angelo Branduardi med fler. Gabriele 
har spilt i internasjonalt anerkjente teater- og danseprosjekter med koreografer 
og regissører, inkludert: Lilli Greco og Lucio Gregoretti, Lina Wertmuller, Domenico 
Castaldo, Antonella Arnese, Damien Jalet og Sidi Larbi Cherkaoui. I 2012 lanserte 

han sitt første solo album 'Miracle - L'argento e la magia' produsert av Lilli Greco.
 



Fra prøvene til «Sleeping Beauty», foto: Vebjørn Sundby

Foto: Antero Hein
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Tsubasa Hori

Tsubasa ble født i Kyoto, Japan, hvor hun begynte å spille piano bare tre år gammel 
og taiko (japansk tromme) fra hun var elleve år. Tsubasa er utdannet fra Horikawa 
Music Conservatoire. Mens hun studerte, startet Tsubasa sin karriere i japansk 
rock. I 1996 flyttet hun til øya Sado og ble medlem av den japanske trommegrup-
pen 'Kodo' som hovedspiller, komponist og arrangør. I 2008 satte Tsubasa sammen 
en kvinnelig-basert wadaiko-produksjon 'Cocon', som muliggjør utforskning av 
kvinnelig taiko-utøvelse. I 2010 flyttet Tsubasa til Antwerpen, Belgia, hvor hun 
samarbeider med musikere og regissører i teater- og danseproduksjoner, mote og 
kunst forestil-linger, i over 40 land. Tsubasa spiller en rekke perkusjon instrumenter, 

inkludert: wadaiko, koto, kyujo-orin, musikkboks, piano, trommer og sang.

Kazutomi 'Tsuki' Kozuki

Kazutomi ble født i Japan og er en sanger, utøver og komponist av elektronisk musikk. 
Han begynte å jobbe i 2004 som danser for Baby-Q Dance Company i Japan. I 2007 
flyttet Kazutomi til Belgia og jobbet for den belgiske regissøren og teaterprodusenten 
Jan Fabre. I 2008 var Kazutomi invitert av Sidi Larbi Cherkaoui til å danse i ’Origine’, 
som markerer starten på deres lange samarbeid. Han assisterte Cherkaoui for ‘Dunas’ 
med María Pagés i 2009. I 2010 ble Kazutomi ansatte i Eastman og har danset: 'Babel 
(words)', 'TeZukA', 'Puzzle', '4D',' '        -genesis' og 'Shell Shock'. I 2015 danset han i 
teaterproduksjonen 'Pluto' basert på den prisbelønte mangaserien av Naoki Urasawa 
og Takashi Nagasaki i Bunkamura i Tokyo, under ledelse av Sidi Larbi Cherkaoui. 
Kazutomi utførte i ‘Les Indes Galantes’ ved Bayerische Staatsoper og ‘Icon’ ved 
Göteborgs Operans Danskompani. Han er også en del av det originale castet i 

’Satyagraha’, som hadde sin premiere i 2017 på Theatre Basel.

Om lys og kostyme

Lillian Baur

Lillian Baur er utdannet kjole -og draktsyermester, med en bachelor i Kultur/Ledelse 
fra BI. Hun har jobbet freelance med kostyme-produksjon/design i over 17 år, og har 
bl.a. produsert kostymer for Opera Østfold, Oscarsborgoperaen, NOSO, Teater Ibsen 
og Ingun Bjørnsgaard Prosjekt. Er nå ansatt ved Den Norske Opera & Ballett, som 
tilskjærer/prosjektleder og fagansvarlig for kostymesyer-lærlinger. Lillian designet 

også kostymene til DanseFOT:”Female Future” i Bærum Kulturhus 2017.

Martin Myrvold

Martin Myrvold er utdannet lysdesigner fra Rose Bruford College i London. Han har 
jobbet på konsert-, teater- og dansescenen i Norge siden 2005. De siste produksjonene 
han har medvirket i er Ryg Helgebostad/Rueslåten - Me Too, Anne Grete Preus - Solo , 
Stian Danielsen - Landscapes of a passing strange, Guro Nagelhus Schia & Vebjørn 
Sundby -Linked og syv produksjonen sammen med AROUNIDANCE. Martin var også 

lysdesigner i DanseFOT:”Female Future” i Bærum Kulturhus 2017.



Fra prøvene til «A/WAY», foto: Guro Nagelhus Schia

«Pure», foto: Koen Broos
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Om DanseFOT

Høsten 2016 startet Bærum kommune et talentutviklingsprogram for unge dansere 
i regi av Bærum kulturskole.  - Et tett samarbeid med kommunes fem store private 
dans- og ballettskoler. Talentene må være elev ved sine respektive dans- og ballett-

skoler, og det holdes årlig prøvedans for opptak. 

Gjennom Akershus Kulturplan for 2016 – 2023, bevilget fylkeskommunen midler 
til en regionalisering av DanseFOT, med en egen fylkesklasse for talenter og en årlig 
danseproduksjon. Tiltaket er en del av fylkes satsning på talentutvikling og et 

samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune.

Gjennom DanseFOT møter talentene de beste pedagoger og får undervisning i mange 
sjangere og teoretiske fag. Undervisningen foregår en helg i måneden, i tillegg til at 
man ser 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 gir talentene viktige forbilder og gode kunstneriske 
utviklings-muligheter. De profesjonelle aktørene gir talentene innsikt, motivasjon 

og veileder dem videre. 

Med bevilgning fra Akershus fylkeskommune tilbyr DanseFOT høsten 2018 en ny 
klasse for elever som går på VG1 danselinje i Akershus. På den måten styrkes 
samarbeidet med de videregående skolene, og talentene tilbys tettere oppfølging. 
Tilbudet innebærer 35 % økning i antall dansetimer på vg1. Erfaringene og kompe-
tansen som er utviklet i DanseFOT så langt, tar på denne måten ett skritt videre i 

arbeidet med talentutvikling.

Vi gir dansetalenter muligheter! 

Om Nagelhus Schia Productions

Initiativtaker og Kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia, og Assisterende kunst-
nerisk leder Vebjørn Sundby har begge lang fartstid, og høy profil i den norske 
samtidsdans-scenen. I de siste 18 årene har Guro og Vebjørn turnert nasjonalt og 
internasjonalt, sammen med noen av de mest ettertraktede Norske og internasjonale 

dansekompaniene.

Nagelhus Schia Productions har som mål å kreere, produsere og promotere danse-
produksjoner av høyeste kvalitet på et internasjonalt nivå. Kompaniet vil arbeide 
over et bredt spekter innen samtidsdansfeltet, og knytte til oss dansere med svært 
høyt teknisk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen skaperevne. Kompaniets 
mål er å bidra til økt og jevnlig tilbud av scenekunst til hele befolkningen i nær-
områdene og i resten av landet. Vi vil invitere koreografer, både anerkjente mestere, 
og mer ukjente spennende kunstnere til å lage nye verk sammen med kompaniet.

Etableringen av Nagelhus Schia Productions er muliggjort ved hjelp av en bevilgning 
på 17,5 millioner kroner for perioden 2018–21 fra Akershus fylkeskommune, og en 

årlig sum på kr 850.000 fra Bærum kommune.
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VI TAKKER

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

Dansekommunen Bærum for betydelig støtte.

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 DanseFOT-pedagogene som underviser 
talentene gjennom året.

Bærum Kulturhus -Regionalt kompetansesenter for dans, 
for godt samarbeid.

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

Katja H. Schia og Natalia Vik som har gitt danserne 
oppvarmingsklasser i prøveperioden.

BILLETTER:

www.baerumkulturhus.no
tlf. 815 11 777

Forsidefoto: Antero Hein


