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Kjære dansepublikum,

Det er en stor glede å få lov til å ønske dere velkommen til forestillingen 
«Female Future». Sammen med Bærum kommune gjennomfører Akershus 
fylkeskommune nå en betydelig satsning på å utvikle unge dansetalenter i 

fylket vårt. De unge talentene møter i denne forestillingen profesjonelle dansere 
og koreografer av ypperste klasse. Sammen har de skapt en forestilling jeg er 
overbevist om at vil overraske og imponere oss, både sett ut fra hva vi forventer 

oss av ungdomsskoleelever, men også med et kresent publikums forventninger til 
noen av Norges beste dansere. Tusen takk til Bærum Kulturskole, Bærum Kulturhus 
og Regionalt kompetansesenter for dans som har gjort denne forestillingen mulig.

God forestilling!
-

Anette Solli, fylkesordfører I Akershus

Høsten 2016 fikk kulturskolen i Bærum et nytt tilbud, da talenttilbudet 
DanseFOT ble et faktum for elever fra de private dans- og ballettskolene. 

I desember 2016 ble det klart at Akershus Fylkeskommune gjennom sin kultur-
plan ville bidra til en regionalisering av tilbudet. Kulturskolen fikk i oppdrag å 

etablere en fylkesklasse for dansetalenter, og sammen med Bærum Kulturhus - 
regionalt kompetansesenter for dans, presentere en forestilling der et viktig 

mål er å koble profesjonelle og amatører. Det har vi gjort!

Fylkesklassen ble etablert i februar med primus motor og fagansvarlig for 
DanseFOT Julie Finckenhagen Sandli. Som produsent har hun sammen med 
Siri Leonardsen ved Regionalt kompetansesenter for Dans - Bærum Kulturhus, 

utviklet forestillingen til det den har blitt; «Female Future». 
Gratulerer til Siri, Julie, dansekunstnerne og talentene! 

Vi vil rette en stor takk til Akershus Fylkeskommune som har satt talentutvikling
 på dagsorden og som anerkjenner Bærums dansemiljø med sin kompetanse. 
Vi skal fortsette å gjøre vårt beste til å ivareta dette spennende oppdraget!

-

Kirsten Fuglseth, rektor Kulturskolen,

Morten Walderhaug, kulturhussjef

Det er med stor spenning og bankende hjerte vi ønsker velkommen til 
urpremieren av «Female Future» - En kunstnerisk innovasjon hvor 
morgendagens dansere forenes med noen av nåtidens mest markante 

dansekunstnere.

I kraft av vår rolle som Regionalt kompetansesenter for dans fikk Bærum 
Kulturhus i desember2016 i oppdrag av fylkeskommunen å være kunstnerisk 

ansvarlig for en årlig danseproduksjon og brobygger mellom profesjonell 
utøvende dansekunst og unge dansetalenter i DanseFOT. 

Privilegiet som følger arbeidet med anerkjente norske og internasjonale
koreografer, profesjonelle dansekunstnere, erfarne kostyme- og lysdesignere, 
er kunnskap, erfaring og muligheten for videreutvikling av eget potensiale. 
Hvilke forventninger har et ungt talent i møte med den profesjonelle verden? 
Og hvordan ivaretar man en kunstnerisk integritet på tross av danserens 
alder og erfaring? Kilden til inspirasjon og søken etter nye mulighetsrom 

skapes i møte med nye impulser og relasjoner. 

Lokale ballettskoler er stedet hvor frøet blir plantet, uten dem hadde ikke norsk 
dans eksistert i dag. Det er derfor ekstra hyggelig at fem erfarne dansekunstnere 
med bakgrunn fra Asker og Bærums ballettskoler uttrykker stor takknemmelighet 

for å delta på denne nyskapende forestillingen. 

«Female Future» har vært en eksamen i selvstendighet, samarbeid og samhold. 
Her har alle fått utfordringer – ikke bare de unge talentene.  Det har vært en sann 
glede å oppleve hvordan huset har sydet av energi, kreativitet, nysgjerrighet og 
usikkerhet. Sammen har vi realisert et prosjekt som favner drømmen om å gjøre 

noe som er større enn oss selv. 

Bærum Kulturhus er veldig stolte over å være samarbeidspartner og kunstnerisk 
ansvarlig for forestillingen. Vi ønsker alle medvirkende lykke til!

God fornøyelse!

-

Siri Leonardsen, leder regionalt  kompetansesenter for dans 
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Bærum Kulturhus / Store Sal 
 Pris  350- // Varer 90 min inkl pauser //

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

19 unge talenter møter den profesjonelle danseverdenen i tre deler. 
Fem markante dansekunstnere opptrer side om side med dem.

Med urpremierer av koreografene - Lise Tiller, Hege Haagenrud og Noa Zuk 
& kreativ partner Ohad Fishof, ser vi frem til en nyskapende forstilling. 
Hvordan kan kroppens bevegelser, intensitet og skjørhet berøre oss som 

publikum på tross av danserens alder og erfaring?  

På scenen står jenter fra Akershus og de danser om det å lete etter noe som er 
større enn dem selv, der samspill med erfarne kvinner vil vise dem retning. Fem 
kvinnelige dansekunstnere med tilknytning til fylket og Bærum Kulturhus 
kommer med dette hjem for å inspirere neste generasjon. De startet selv som 
amatører på lokale ballettskoler i Bærum og Asker, og er i dag noen av Norges mest
 kjente dansere. Koreograf Noa Zuk, tidligere danser i det ytterst velrennomerte 

Batsheva Dance Company eksemplifiserer prosjektets internasjonale nivå.

Kunstnerisk ansvarlig: Siri Leonardsen 
Produsenter: Julie Finckenhagen Sandli og Siri Leonardsen  

Koordinator DanseFOT: Julie Finckenhagen Sandli 

Produsert av: Kulturskolen i Bærum i samarbeid med 
Bærum Kulturhus, regionalt kompetansesenter for dans

Støttet av: Akershus Fylkeskommune, Morgenstjernen kulturfond 
Takk til Dansens Hus for lån av utstyr

1. & 2. september
URPREMIERE

-

Tiller/Haagenrud/Zuk & Fishof

Female Future

Dansenes reise – hvor er de på vei?
Tre ulike verk hvor nåtid møter fremtid.

Verk I

A hundred and twenty fingertips 

Koreografi: Lise Tiller 

Dansere: Maja Naomi Furnes, Catharina Vehre Gresslien, Julianne Suttie, 
Johanne Annesdotter Skogstad, Linnea Aksnes-Pehrson, Tiril Sandberg, 

Linalba Rønning Sandnes, Julie Skjerven Talgøe, Sanne Tuvnes Ellingsen, 
Dina Andøl Borge, Caroline Eitrem, Ane Tveit

Lysdesign: Martin Myrvold
Musikk: Woodkid & Nils Frahm, Armand Amar

Lydmiks: Kaja Bjørntvedt
Kostymer: Lillian Baur

Varighet: ca 20 min

-
Verk II

We have only just begun

Koreografi: Hege Haagenrud 

Dansere: Johanne Risnes Lerheim, Camilla Risnes Lerheim, Anne-Marie Røtnes, 
Camilla Hope Jæger, Annika Jarstadmarken Price, Synne Maria Mikelsen,

 Aurora Steine, Alfa Aakervik Hansen, Hanna Conradi
Lysdesign: Martin Myrvold

Musikk: Vivaldi: spoza son disprezzata, Chinaka Hodge «What will we tell our 
daughters about  2016»(tekst), Ryoji  Ikeda, Arvo Pärt/ Mozart

Kostymer: Lillian Baur

Varighet: ca 15 min

-
Pause: ca 20 min

-
Verk III

3 traditional dances

Koreografi: Noa Zuk & Ohad Fishof 
Dansere: Guro Nagelhus Schia, Marianne Haugli, Christine Kjellberg

Lysdesign: Kyrre Heldal Karlsen
Musikk-komposisjon: Ohad Fishof   Tilleggsmusikk: «Iêéaóôu», Walter Smetak

Kostymer: Lillian Baur

Varighet: ca 25 min
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Hege Haagenrud – We have only just begun

Lise Tiller – A hundered and twenty fingertips

Om koreografene

Hege Haagenrud, arbeider i grenselandet mellom dans og teater - og bruker ofte 
tekst i sine forestillinger. Teksten er først og fremst med for å tydeliggjøre konseptet 
og formidle en handling. Hun er opptatt av det sårbare og ofte ufrivillig eksponerte i 
mennesket. Hennes formspråk er detaljert og presist og ofte minimalistisk. Haagenrud 
har koreografert et titalls forestillinger, mange rettet mot barn og ungdom. Forestil-
lingen "The rest is silence" ble nominert til Kritikerprisen 2016. Samme forestilling 
er også valgt ut til å bli representert gjennom Aerowaves Twenty17. Våren 2017 
koreograferte hun for Nasjonalballetten som del av "Sleepless Beauty" av Ingun 

Bjørnsgaard på hovedscenen i Operaen.

Lise Tiller, har virket som utøvende danser, koreograf og pedagog siden sin utdanning ved 
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Tiller har vært ansatt som danser i Emanuel Gat Dance i 
Frankrike, og turnèrt i Europa, USA og Australia, og har bl.a. jobbet med Moving Art, 
Teater Ibsen, Det Nye Teater i København og Oslo Danse Ensemble. Hun er nå ansatt 
på KHiO, hvor hun underviser i samtidsdans, og har i tillegg koreografert en rekke 
verk for skolen. Tiller har også produsert og koreografert flere egne forestillinger, 

senest "I was looking for something", som ble vist på Sentralen, Oslo.

Noa Zuk, er israelsk koreograf og danser med bl.a. 12 års danseerfaring fra Batsheva 
Dance Compay. De siste syv årene har hun etablert seg som koreograf, og koreografert 

en rekke verk for ulike kompanier.

Ohad Fishof, er tverrfaglig kunstner med en særegen stil som smelter sammen  
uttrykk fra live musikk, performance, video, installasjoner og dans. Han er utdannet 
ved Laban Center London, og startet sin karriere som kunst-pop-musiker og beveget 

seg over til å komponere for dans, performancer og utstillinger. 

Zuk & Fishof har samarbeidet siden 2007, og har laget verk både for scene og film. 
Blant verkene er: “Garden of Minutes, “An Old Women Picking Up A Stone from the 
Ground and Carrying It Back to Her House”, “The Nothing trilogy”, “One More Song” 
og “The Burnt Room”. Deres forestillinger, utstillinger og videoinstallasjoner har 

vært vist over hele verden.
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Om danserne

Guro Nagelhus Schia, er fra Bærum, og var elev ved KGB Dans og Ballett. Hun gikk 
på Danselinjen på Fagerborg vgs og er utdannet danser ved KHiO. Nagelhus Schia 
var ansatt ved Carte Blanche fra 2001-2009, og fra 2009 har hun jobbet som 
freelancer med Zero Visibility Corp, Kreutzer Kompani, Hooman Sharifi, Oslo Danse 
Ensemble, Anoushka Shankar, og Sidi Larbi Cherkaoui- Eastman. Hun har også 
arbeidet som koreografiassistent for Cherkaoui, og spilte kammerpiken Annushka 
i spillefilmen Anna Karenina (regi Joe Wright). I 2016 turnerte hun med LINKED, 
som er hennes første koreografiske verk, sammen med Vebjørn Sundby. Hun 
mottok Rolf Gammleng-prisen for dans 2016, for fortjenstfull innsats i sceniske 
forestillinger. Sist sett med nasjonalballetten i Sleepless Beauty - Mahlermembran av 

Ingun Bjørnsgaard på hovedscenen i Operaen.

Marianne Haugli er fra Asker, var medlem av Asker Turnforening fra 1989-1998. 
Hun gikk på Danselinjen på Rud vgs, og var ferdig utdannet danser fra KHiO, i 2005. 
Haugli har jobbet med bl.a Dans Design, Hege Haagenrud, Yaniv Cohen, Kjersti 
Alveberg. De siste seks årene har hun vært danser i Ingun Bjørnsgaard Prosjekt. 
Hun koreograferer egne forestillinger og performancer, og er ansvarlig koreograf 
for Oslo Runway - Norges nye motearena. Marianne Haugli har også nylig skapt 
sin første helaftens forestilling i samarbeid med koreograf Ingun Bjørnsgaard og 
musiker og komponist Aslak Hartberg. Hun mottok Statens kunstnerstipend i 2009.

Noa Zuk & Ohad Fishof – 3 traditional dances

Christine Kjellberg er fra Bærum, og startet å danse i England, på Wimbledon Dancing 
School i London. Hun danset videre på Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio, var 
medlem i Happy Feet. Kjellberg er utdannet danser ved KHiO og P.A.R.T.S, i Brussel. 
I 2003 jobbet hun frivillig i Honduras på ”Teatro La Fragua” som danse-pedagog 

og koreograf. Hun har virket som freelance danser og turnert i Norge og utlandet. 
Blant annet: ”Wee” av Francesco Scavetta, ”Impure Company” av Hooman Sharifi, 
”Deja Donne” av Simone Sandroni/Lenka Flory i Italia, Henriette Pedersen, Mia Habib, 
Brynjar Bandlien og Stellaris Dans Teater. I 2006 mottok hun Statens kunstnerstipend. 

Fra 2009-2016 jobbet hun som danser i Carte Blanche.

Catharina Vehre Gresslien er fra Bærum, hun gikk på Kirsti Skulleruds Ballett- og 
Dansestudio og var medlem av Happy Feet. Hun gikk to år på Fagerborg vgs, 
på Operaens ballettskole, deretter to år på Kungliga Svenska Ballettskolan på 
Ridderfjardsskolan vgs. i Stockholm. Gresslien studerte moderne- og samtidsdans 
ved KHiO, og har siden 2009 jobbet frilans med koreografer som Kristin Inao, 
Ina C. Johannessen, Ida Wigdel, Gull Øzger, Hege Haagenrud og Ingun Bjørnsgaard 

Prosjekt. I 2017 ble Catharina tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Kulturrådet. 

Maja Naomi Furnes er fra Bærum, gikk på Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio 
og var medlem i Happy Feet. Hun gikk på Danselinjen på Rud vgs og ble i 2013
uteksaminert med en BA i moderne- og samtidsdans fra KHiO. Furnes har siden 

jobbet med koreografer som Tine Aspaas og Subjazz, samt medvirket i "Peer Gynt" 
på den Norske Opera & Ballett i 2014. I 2015 danset hun med Hofesh Shechter Junior 
og påfølgende Europa-turné med forestillingen «deGeneration», som senere ble 
tildelt "La Grand Prix de la Critique de la Danse" i Paris. Hun danset også i Hofesh 
Shechters Company “Orphée et Eurydice” med urpremiere i Royal Opera House i 
London. I desember 2016 medvirket hun på Dansens Hus med Oslo Danse Ensemble.

Lise Tiller – A hundered and twenty fingertips
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Om lys-, lyd- og kostymedesignerne

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. 

Kyrre Heldal Karlsen er utdannet fra Arkitekthøgskolen I Oslo og Bergen, og 
er sammen med ektefelle Shi Pratt, leder for danse- og produksjonsselskapet 
Karlsen Pratt. Han har jobbet som lysdesigner i over 20 år, og har gjort lys på 
et utall norske og utenlandske band, teaterstykker og danseforestillinger. 
Karlsen har skapt lys og undervist over hele verden, og har gjennomtenkte og 
utradisjonelle innfallsvinkler til det å skape lys for scene. I tillegg arbeider han 

som produsent, eventarrangør og grafisk designer.

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

Noa Zuk & Ohad Fishof – 3 traditional dances

Om DanseFOT 

Høsten 2016 startet Bærum kommune et talent-utviklingsprogram i dans 
for kommunens talenter, kalt DanseFOT. Tilbudet ble etablert i regi av Bærum 
kulturskole i et tett samarbeid med de fem store private dans- og ballettskolene i 
kommunen. Tilbudet baserer seg på at talentene må være elev ved sine respektive 

dans- og ballettskoler for å kunne delta. 

DanseFOT har fokus på ungdommer som står på terskelen til å skulle rekrutteres 
inn til videregående skole og høyere utdanning. Bærum kommune inviterte derfor 

tidlig Rud videregående skole inn til samarbeidet. 

Gjennom Akershus Kulturplan for 2016 – 2023 og Handlingsplan for 2017 bevilget 
Akershus fylkeskommune midler til en regionalisering av DanseFOT, med en egen 
fylkesklasse for dansetalenter og en årlig danseproduksjon. Tiltaket er en del av 
Akershus fylke sin satsning på talentutvikling og et samarbeid mellom Bærum 

kommune og Akershus fylkeskommune.

Forestillingen «Female Future» er produsert av Kulturskolen i Bærum i samarbeid 
med Bærum Kulturhus - regionalt kompetansesenter for dans, der DanseFOT-

elevene er sentrale aktører sammen med profesjonelle dansekunstnere.

Hege Haagenrud – We have just begun



Bil letter:

www.baerumkulturhus.no
tlf. 815 11 777

Foto: Side 1 og 12: Siren Laudal / side 6, 8 og 9: Jarle Nyttingnes / side 10 og 11: Siri Leonardsen


