
-
1

30. – 31. august 2019

DanseFOT / 
Nagelhus Schia 

Productions  

En Bølge, Honolulu Queen, Youth

Guro Nagelhus Schia & Vebjørn Sundby,

Kristin Hjor t Inao, Stian Danielsen

DanseFOT/Nagelhus Schia Productions - 2019.indd   1 23.08.2019   11:40



Foto: Antero Hein

-
2

DanseFOT/Nagelhus Schia Productions - 2019.indd   2 23.08.2019   11:40



-
3

Kjære dansepublikum,

For tredje gang presenterer DanseFOT Ungdomsskole sin årlige forestilling. Også 
denne sammen med Nagelhus Schia Productions. Spesielt for denne forestillingen 
er at for første gang har vi med en del DanseFOT-talenter som har vært med i 

programmet i hele perioden på tre år. 

Det er spennende å se hvordan utviklingen har vært disse tre årene. Jeg opplever 
at listen har blitt lagt stadig høyere for hver forestilling og i årets utgave imponerer 
talentene både med tekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykk. I det hele tatt 
synes jeg de viser en modenhet i forhold til dans som kunstform som overgår mine 

forventninger. Kjære publikum, vi har noe å glede oss til!

Samarbeidet med Nagelhus Schia Productions har utvilsomt vært en sterk bidrags-
yter til denne utviklingen hos talentene. Her har noen av landets mest meriterte 
dansere og koreografer med Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby i spissen, gitt 
noe tilbake til hele dansefeltet med det de så rundhåndet har delt med disse unge 
danserne. I tillegg gir de oss som publikum en stor opplevelse med sin egen dans.

Bærum kulturskole som har ansvaret for opplegget til talentene året igjennom 
må takkes spesielt, Kirsten Fuglseth og Julie Finckenhagen Sandli- dere gjør en 

kjempejobb sammen med pedagogene.

Tusen takk til alle koreografer og dansere i alle aldere, flott levert! Og ikke minst, 
takk til Bærum kulturhus ved Morten Walderhaug for å være dansens storstue.

God fornøyelse!

-

Anette Solli
Fylkesordfører I Akershus

For tredje 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 nytt steg videre. 

De tre koreografiene er svært forskjellige; både i uttrykk, ide og innøving. Felles er 
at de er utviklet i et  felleskap, der de profesjonelle  ikke først og fremst er mentorer 

og lærere for de unge, men dansere med et felles mål om å skape noe nytt. 

Takk til Akershus 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 en stor glede for oss å få ønske velkommen til årets samarbeidsforestilling 
–  banebrytende i sin kobling med profesjonelle dansere og unge talenter. Vi gleder 
oss over at dere skal få oppleve energien og kraften som et slikt møte utløser.

De unge dansetalentene, som legger grunnlaget ved private dans- og ballettskoler, 
møter likesinnede i et profesjonelt miljø. Vårt ønske om å gi unge dansetalenter 
gode forbilder er en stor del av talentsatsningen. De dyktige danserkunstnerne 
bidrar til forståelse for et profesjonelt yrkesliv og deler erfaringer og videreformidler 
kunnskap. 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. På tvers av skiller i alder og ferdighetsnivå 
deler vi usikkerheten, spenningen, entusiasmen og kjærligheten til dansen. 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 står sterkere sammen, 
både på scenen og i livet. Vi har alle noe å lære av hverandre og denne produk-
sjonen gir en unik mulighet til å utvikle egne kunstneriske uttrykk. Når vi inntar 
den store scenen, gir det også verdifull erfaring i møte med publikum. Det bare å 

glede seg til å bli imponert. 

Vi ønsker dere god fornøyelse!

Forestillingen er et unikt samarbeid mellom DanseFOT, Nagelhus Schia 
Productions og Bærum Kulturhus, gjort mulig av Akershus Fylkeskommune. 

Takk for tilliten vi har fått. En bemerkelsesverdig satsning på dans og en 
berikelse for fremtiden! 

-

Guro Nagelhus Schia
Kunstnerisk ansvarlig

& 

Julie Finckenhagen Sandli
Produsent

Dagens forestilling rommer et helt eget univers. Du vil se glede, humor 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 
sitter ved siden av deg. Kanskje setter den i gang tanker og følelser som overrasker?
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Bærum Kulturhus / Store Sal 
Pris 350- // Varer 90 min inkl pause 

30. & 31. August 2019
URPREMIERE

-

Guro Nagelhus Schia & Vebjørn Sundby,
Kristin Hjort Inao, Stian Danielsen

Det ligger en sårbarhet bak ungdommers søken. Så mange muligheter, 
så mange valg. Det vi som barn erfarer gjennom vår utforskertrang, 
blir gradvis en del av oss. Fører det til at vi på veien glemmer å være 
undrende? Gjennom bevegelse kan vi gi rom til kreativitet og skaper-
kraft. Sammen, og med ulik erfaring, kan vi finne noe som er større 

enn oss selv.

Årets forestilling presenterer et allsidig og sterkt program med tre 
urpremierer. Forestillingen er på mange måter banebrytende i sin 
kobling mellom profesjonelle og talenter. Publikum vil få oppleve 

energien og kraften som et slikt møte utløser.

En Bølge, Honolulu Queen, Youth
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En Bølge – En bølge er en forstyrrelse eller utslag som sprer seg gjennom 
rommet med konstant hastighet og dermed overfører energi. Mens lydbølger
og vannbølger brer seg i et medium, sprer elektromagnetisk stråling og 

gravitasjonsbølger seg gjennom vakuum med lyshastigheten.
-

Honolulu Queen – Når noe eller noen får oss til å yte mer, strekke oss litt 
lenger, utvikle oss, og vi oppnår noe som er større enn oss selv, ligger det 
ofte en lidenskap bak. Lidenskap gjør oss modige, men samtidig trygge. Vi 
gir prosessen mye tid og oppmerksomhet, og målet er hele tiden et skritt 
på veien. Lidenskap er nøkkelen til glede, men viktigst er det å ha noen å 

dele den med. 
-

Pause
-

Youth – Opplevelser i ungdommen kan forme enkeltindividets avhengigheter 
og gi forskjellige utslag i forskjellig kulturelle miljøer. Kan man gjennom 
bevegelse finne det nådeløse i ungdommene, hvor de hele tiden må mobil-
isere - hvor de ikke har noe å gjemme seg bak? En forpliktelse for det som til 
enhver tid skjer og de som til enhver tid er tilstede, og en utveksling mellom 
risiko og ansvar. Jeg er ute etter å komme tett på det sanselige, emosjonelle 

hvorav den sårbare humoren står i sentrum.
-

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, Bærum Kulturhus

-
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
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Medvirkende

        
En Bølge

Koreografi: Guro Nagelhus Schia & Vebjørn Sundby

Dansere: Ida Haugen, Thais Hvid, Camilla Risnes Lerheim, Julianne Suttie, Ane Tveit, 
Bertine Viksmo, Elene Barsten, Nora Guldsten Robinson

Kostymer: Lillian Baur
Lysdesign: Martin Myrvold

Lydkunstner: Timon Botez & Olga Wojciechowska, Biosphere 

-

Honolulu Queen

Koreografi: Kristin Hjort Inao

Dansere: Jon Filip Fahlstrøm, Hanne Elisabeth Svenning, Vilja Kwasny, Aurora Steine, 
Annika Jarstadmarken Price, Camilla Marie Hope Jæger, Julie Felicia Strai-Friis, 

Linnea Høieggen, Elisa Maritsdatter Rokkones

Kostymer: Lillian Baur
Lysdesign: Martin Myrvold
Musikk: Michael Giacchino 

-

Youth

Koreografi: Stian Danielsen

Dansere: Catharina Vehre Gresslien, Stian Bergdølmo, Johanne Risnes Lerheim, 
Eira Hokholt Nordli, Anine Ødegaard, Anne-Marie Røtnes, Synne Maria Mikelsen, 

Alfa Aakervik Hansen

Kostymer: Lillian Baur
Lysdesign: Martin Myrvold

Lyddesign: Morten Pettersen 
Dramaturg: Thomas Schaupp
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Om koreografene

Stian Danielsen (f. 26 februar 1986, Lørenskog, Norge) er koreograf og danser, 
utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 2009. Han har blant annet koreografert: 
Soloverket  “Entitled” premierete ved Bærum Kulturhus  i 2018 og skal på Dansnett 

Norge turne våren 2020.
”WOW” for Kompani Haugesund, hadde premiere på Festiviteten i 2017 med gjeste-
spill på den Norske Opera og Ballett. Forestillingen ”GRIP” hadde premiere på Dansens 
Hus Norge i 2012. Dette stykket har turnert sammen koreograf Alan Lucien Øyen 
og  Ludvig Daae med Riksteatret våren 2014. Soloforestillingen ”I Reckon” hadde 
premiere i 2010 på Teatro Fondamenta Nuove i Venezia, Italia. Dette stykket ble 
valgt som en av topp 20 av 582 bidrag av Aerowaves. I 2011, turnert stykket med 
Dansnät Sverige og ble vist i Paris. Stian Danielsen har vært en del av Den Norske 
Operas "Ballet Laboratory", hvor han har koreografert på dansere fra Den Norske 
Nasjonalballetten i to mindre verk. Stian har også koreografert for festivalen Biennale 

Venezia med stykket ”Let´s Play”.
Annet enn å danse i sine egne stykker, har han jobbet som utøvende danser med 
blant annet koreografer og kompanier som Jo Strømgren, Janne Camilla Lyster, Hege 

Haagenrud, Ingun Bjørnsgaard og Carte Blanche.

Vebjørn Sundby kommer fra Sandefjord og er utdannet ved Statens Balletthøgskole. 
Etter studiene fikk han ansettelse i dansekompaniet Carte Blanche, hvor han har 

medvirket i en rekke verk med flere koreografer. 
Fra 2009 var Vebjørn tilsluttet koreograf Sidi Larbi Cherkaoui i kompaniet «Eastman» 
i Belgia. Med Eastman var han involvert i en rekke verk; “Das Rheingold” ved Teatro 
Alla Scala, “Rein”, "Foi", ”TeZukA”, “Glimpses”, “4D”, “Shell Shock”, og "Rigor Mortis", 
flere etterfulgt av turne for et stort internasjonal marked. Vebjørn har også deltatt 
i Teatro Alla Scala sin oppsetning av “Die Walküre” og i den britiske spillefilmen 

«Anna Karenina» fra 2012, regissert av Joe Wright. 
Ved flere anledninger har Vebjørn koreografert for KHIO, han har også gjort verket 
“Kuroneko” for Palermo in Danza, “Before the Rain” og "Tidal" ved Korografihuset på 
Nasjonalballetten. I 2015 koreograferte han “Linked” sammen med Guro Nagelhus 
Schia, som han på daglig basis samarbeider tett med; Vebjørn er assisterende 

kunstnerisk leder i kompaniet Nagelhus Schia Productions.

Stian Danielsen   / Vebjørn Sundby
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Guro Nagelhus Schia er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. 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  fremtredende roller i 'Rein', 'Das Rheingold' på Teatro alla Scala  og på 
Staatsoper i Berlin. 'Tezuka', '4D', 'Shellshock' og 'Rigor Mortis’, og har turnert på 
prestigefulle scener verden over. Guro har også jobbet som Cherkaouis koreografiske 
assistent. I 2012 spilte Guro kammerpiken 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.  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’ Guro er i dag 

Kunstnerisk Leder for Nagelhus Schia Productions.

Kristin Hjort Inao har sin utdannelse fra Statens Balletthøgskole i Oslo (KHIO). 
Hun har en lang internasjonal karriere bak seg som danser. Fra 1996 til 1998 var 
hun ansatt som danser i Carte Blanche, og danset i verk av norske koreografer som 
Jo Strømgren, Ingun Bjørnsgaard og Ina Christel Johannessen. I 1998 ble hun ansatt 
i Batsheva Dance Company under kunstnerisk ledelse av koreografen Ohad Naharin. 
Hun var en fremtredende danser i kompaniet og turnerte på de store scener over 
hele verden i 10 år.  Kristin har under tiden også danset i verk av banebrytende 
koreografer som Sharon Eyal, Jiri Kylia`n, William Forsythe, Mats Ek og Daniel 
Proietto. Hun begynte sin koreografi karriere i Batsheva Dance Company sin årlige 
workshop, «Dancers Create», og har i ettertid koreografert egne verk for kompaniene 
Carte Blanche (NO) og Noism (JP), samt kortere verk for festivaler i inn -og utland. 
Kristin er førsteamanuensis i moderne og samtidsdans dans, og har lang erfaring 
som pedagog, koordinator, og prosjektleder. Hun var ansatt på Bårdar Akademiet fra 
2014 til 2019, og Kunsthøgskolen i Oslo fra 2008 til 2014. Kristin er fra april 2019 

prøveleder for Nagelhus Schia Productions.

Guro Nagelhus Schia / Kristin Hjort Inao
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Om danserne

Vilja Tjemsland Kwasny begynte å danse på Bergen Dansesenter før hun senere 
startet på fordypning i dans ved Kulturskolen i Bergen. Hun har sin danseutdanning 
fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm (2012-15) og KHiO i Oslo (2015-18). 
I løpet av tiden i Sverige danset hun blant annet i Nøtteknekkeren på Operaen i Stock-
holm, og hadde praksis med Dans i Nord. Videre gjennom utdanningen i Oslo fikk 
hun jobbe med koreografene Siri & Snelle, Stian Danielsen, Eva-Cecilie Richardsen, 
Lise Tiller, Shi Pratt og Jefta van Dinthaer. Hun danset også i verk koreografert av 
Sharon Eyal. Etter endt utdanning har Vilja jobbet med den tyske komponisten 
Alexander Schubert, koreografene Roza Moshtaghi og Inés Belli, i tillegg til Orbo Novo 

koreografert av Sidi Larbi Cherkaoui med Nagelhus Schia Productions. 

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 studerte videre 
ett år på forstudium i dans på Studio Harmonic i Paris og senere tok utdanning i 
moderne- og samtidsdans fra 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 har jobbet med blant andre 
Nagelhus Schia Productions der hun danset i Orbo Novo koreografert av Sidi Larbi 
Cherkaoui, og har jobbet i flere produksjoner med Kari Hoaas, Oslo Koreografiske, 
Rom for Dans og Ingvild Isaksen. Hun fremførte sin egen solo «Runddans, en dans» 
basert på improvisasjon i 2016, og koreograferte også sin første forestilling 
«Etyder for dans» i 2019 for danselinjen på Skien vgs med live-orkester på scenen.

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 
og Janne-Camilla Lyster. I 2017 ble Catharina tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Kultur-

rådet, og i august 2018 ble hun ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen.

Vilja Tjemsland Kwasny / Ida Haugen / Catharina Vehre Gresslien
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Hanne Elisabeth Svenning startet på KGB Dans og Ballett i ung alder og var med 
i deres ungdomskompani. Hun gikk på Fagerborg vgs og studerte videre dans ved 
Kunsthøgskolen i Oslo (2012-2015). Siden endt utdanning har hun jobbet frilans 
med koreografer som Elle Sofe Henriksen, Hallgrim Hansegård, Simone Grøtte og 
Panta Rei Danseteater, i tillegg til forestillingen Orbo Novo koreografert av Sidi Larbi 
Cherkaoui med Nagelhus Schia Productions. Det siste året har hun blant annet turnert 
omfattende nasjonalt og danset på Tanzmesse i Düsseldorf. Hanne har også med-

virket i ulike dansefilmer.

Jon Filip Fahlstrøm er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo. I løpet av sin karriere 
har han jobbet med nysirkus, Zero Visibilty Corp.., Iceland Dance Company, Carte 
Blanche og Eastman. I senere tid har han vært med i produksjoner av Mia Habib, 
Heidi Jessen og AROUNIDANCE. Han har vært koreografiassistent i verker av Eastman, 
Mia Habib, AROUNIDANCE, Nagelhus Schia productions og Hallgrim Hansegård. 
De seneste årene har han også vært tilknyttet Kortreist Dansefestival på Inderøy. 
Undervisningserfaring har han som gjestepedagog hos Kunsthøyskolen i Oslo, 
Høyskolen for dansekunst, PRODA ved forskjellige anledninger og diverse workshops. 

Stian Bergdølmo gikk på danselinjen ved Lillestrøm vgs. Etter det gikk han på Spin Off 
Forstudium i dans og senere tok en bachelor i Samtidsdans ved Kunsthøgskolen i 
Oslo. Siden 2016 har han jobbet som frilans og vært med i produksjoner ved Den 
Nationale Scene i Bergen, Opera Trøndelag og Operaen i Kristiansund. Han har job-
bet med koreografer som André Danielsen, Toni Herlofsson, Inger Cecilie Bertràn 
de Lis, Heidi Jessen, Petra Barghouthi, Hallgrim Hansegård og Simone Grøtte. Stian 
har vært deltagende i to internasjonale verk. Aurum (2015) en kunstinstallasjon 
av Kristine Gjems, koreografert av Heidi Jessen ble vist på Prague Quadrennial Art 
Festival i Praha i 2015. I forbindelse med MOT forestillinger dro han til Palestina og 
innstuderte verket Tawasol (2017) som ble senere vist i Norge.  Hans første produk-
sjon med Nagelhus Schia Productions var Orbo Novo (2019) av Sidi Larbi Cherkaoui.

Thais Hvid har sin bakgrunn fra Capoeira og Parkour, som han holdt på med i ca. 10 år, 
før han begynte å danse. Han er veldig glad i å bevege seg og har nå også begynt 
på Muay Thai. Thais er udannet på Amsterdam School of the Arts og har jobbet med 
Cullbergbaletten, Guy Nader & Maria Campos, Kari Hoaas, Gerd Kaisa Vorren, Det 

Danske Kongelige Teater og La Monnaie/Fernando Melo blant flere.
           

Hanne Elisabeth Svenning / Jon Filip Fahlstrøm / Stian Bergdølmo / Thais Hvid 
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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 og falle” - Nationaltheatret. Et utvalg av de seneste 
danseproduksjoner er "Entitled" - Stian Danielsen, "Skjønnhet I-X" - Janne Camilla 
Lyster og «Postmodern Cool" - Inés Belli. Guro Nagelhus Schia & Vebjørn Sundby 
-Linked og syv produksjonen sammen med AROUNIDANCE. Martin hadde også 
lysdesignet på DanseFOT «Female Future» i 2017 og DanseFOT «A/WAY» i 2018. 

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 og 
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt. Er nå ansatt ved Den Norske Opera & Ballett, som 
tilskjærer/prosjektleder og fagansvarlig for kostyme-syerlærlinger. Lillian har desig-
net kostymer til DanseFOT «Female Future» i 2017 og DanseFOT/Nagelhus Schia 

Productions 2018.

Fra prøvene til «Youth», foto: Antero Hein
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Om DanseFOT

Høsten 2016 startet Bærum kommune et talentutviklingsprogram for unge 
dansere i regi av Bærum kulturskole, i et tett samarbeid med de 5 store private 
dans- og ballettskolene i kommunen. Talentene må være elev ved sine respektive 

dans- og ballettskoler og det holdes årlig prøvedans for opptak. 

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. Tiltaket er en del av Akershus fylkes satsning på talent-
utvikling 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. Sam-
arbeidet med Nagelhus Schia Productions gir talentene viktige forbilder og gode 
kunstneriske utviklingsmuligheter. De profesjonelle aktørene gir talentene innsikt, 

motivasjon og veileder dem videre. 

Gjennom bevilgning fra Akershus fylkeskommune tilbyr DanseFOT fra høsten 2018 
en ny klasse for elever som går på VG1 danselinje i Akershus. Høsten 2019 utvider 
vi tilbudet til VG2. På den måten styrkes samarbeidet med de videregående skolene 
og talentene tilbys tettere oppfølging. Erfaringene og kompetansen som er utviklet i 
DanseFOT så langt, tar på denne måten ett skritt videre i arbeidet med talentutvikling.

Vi gir dansetalenter muligheter! 
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Fra prøvene til «Honolulu Queen», foto: Antero Hein
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Om Nagelhus Schia Productions

Nagelhus Schia Productions er Norges tredje nasjonale dansekompani 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. I tillegg til å produsere og promotere 
danseproduksjoner av høyeste kvalitet, er en prioritert oppgave for kompaniet å en-
gasjere nyutdannede dansere og støtte talentutvikling på høyeste profesjonelle nivå.

Kompaniet ble en realitet etter at Akershus Fylkeskommune bevilget fast støtte til 
etablering og drift. I tillegg mottar kompaniet støtte fra Talent Norge, Sparebank-

stiftelsen og Bærum Kommune.
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Takk til

Akershus 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.

Kulturskolen i Oslo, Schous kulturstasjon v/ Liv Greli for lån av lokaler.

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

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

Katja H. Schia og Kristin Hjort Inao som har gitt danserne oppvarmingsklasser 
i prøveperioden.

Takk til Tania Rodriguez for tåspissveiledning.

Blå Fugl Ballettutstyr.

Dansekommunen Bærum for betydelig støtte.
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BILLETTER:

www.baerumkulturhus.no

tlf. 815 11 777

Forsidefoto: Antero Hein
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