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Kjære dansepublikum,

Endelig!
Endelig kan kulturlivet begynne å virke mer som normalt igjen. Endelig kan vi nyte 
gode forestillinger, og endelig kan vi oppleve kunst og kultur i fellesskap igjen.

Den kunstneriske aktiviteten utgjør både brennstoff for å holde trykket oppe, og 
oljen som smører maskineriet vårt. For kunsten er fri, og er samtidig limet i et 

godt demokrati. Kulturopplevelser binder oss mennesker sammen. 

Å løfte i lag er et verdibegrep som Bærum har skjønt rekkevidden av. Den fruktbare 
alliansen med DanseFOT på Bærum Kulturskole, Nagelhus Schia Productions og 
Dans Sørøst-Norge på Bærum Kulturhus, bringer viktig oppmerksomhet og fokus 
til dans som kunstområde. Dette kraftsenter for dans viser at man ikke behøver å 
oppsøke Oslo-gryta for å få sterke kunstopplevelser. Vi er så heldige at de finnes 

her hos oss.

Ungdommene i DanseFOT har ofret sommerferien og i stedet brukt tiden på å 
øve. Og de siste ukene har de kombinert heldagsprøver med fulldags skole.
Engasjementet og forpliktelsen hver og en av danserne våre viser, er imponerende. 

Og fokuset på å løfte talenter og dansegleden frem, er rørende. 

Det er femte gang vi kan ta del i DanseFOTs årlige danseforestilling og det er like 
spennende og givende hvert år. Tusen takk til DanseFOT, Nagelhus Schia Productions 
og Dans Sørøst-Norge for den innsatsen de gjør med dette prosjektet. Det er godt 
å se at ambisjonene er store, energien høy, og dansegleden stor og voksende. 

Kjære alle sammen: Riktig god fornøyelse!
-

Tonje Brenna
Fylkesrådsleder

Dette året har vært en prøvelse for alle. Vi har opplevd restriksjoner på det vanlige 
livet; digital undervisning, kohorter, karantene og smittevern har blitt en del av 
vokabularet vårt. Helt inn i den siste prøvetiden har vi hatt utfordringer vi gjerne 

skulle vært foruten. 
Men, vi er klare med forestilling! Og kanskje er det akkurat det som definerer oss 
som mennesker; at vi finner en utvei, at vi støtter hverandre når det trengs og 

reiser oss – gang etter gang. 
Det har årets deltagere på DanseFOT-forestillingen også gjort. Og akkurat nå håper 
jeg du vil la deg berøre og begeistre over hva nysgjerrig ungdom og erfarne 
voksne kan få til sammen! Vi er stolte og gleder oss til å vise dere hva vi har fått til!

Stor takk til Viken Fylkeskommune som gir barn og unge denne unike muligheten, 
og en stor takk til Nagelhus Schia Production, alle i produksjonen og alle i Bærum 

Kulturhus for at vi får til dette sammen!
-

Kirsten Fuglseth
Rektor Kulturskolen
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Det er en stor glede for oss å få ønske velkommen til vår banebrytende samarbeids-
forestilling – de profesjonelle dansekunstnerne og de unge talentene skal endelig 

få vise tre nye spesiallagde verk!

Med vårt samarbeid ønsker vi å gi ungdommer mulighet til å oppleve hva dans er; 
gjennom bevegelse, musikalitet, kreativitet og å skape selv og sammen med andre. 
I fem uker har talentene og dansekunstnerne jobbet tett sammen. Det er rørende 
å observere tilliten, fokuset, spenningen og den rause erfaringsutvekslingen 

gjennom disse ukene. 
Innsatsen, samholdet og utviklingen imponerer! Vi er utrolig stolte og glade for å 

vise frem kraften som oppstår i dette fellesskapet. 

Vi lever i en sårbar og utfordrende tid, og det er en stor befrielse hver gang vi kan 
samles. Mye kan gjøres digitalt, men vi har erfart både i livet og i dansen at 
vi har behov for å møtes fysisk. Vi trenger møtesteder, vi trenger kunst og kultur-

opplevelser – og kunstverkene trenger dere – nemlig publikum! 

Tusen takk til Viken fylkeskommune som satser stort på dans og talentutvikling, 
og som gjør at dette felleskapet og denne forestillingen er mulig. Vi gleder oss 

til fortsettelsen.

God fornøyelse!
-

Guro Nagelhus Schia, 
Kunstnerisk ansvarlig

&

Julie Finckenhagen Sandli, 
Produsent

Bildet er tatt av Antero Hein under prøver Talentsatsing i Bærum

Hvorfor skal vi satse på og hjelpe de som allerede er veldig flinke, kanskje til og 
med eksepsjonelle?

Et markant kjennetegn på kulturlivet de siste 15 årene, er at vi har vært gjennom 
en enorm profesjonaliseringsprosess. Dette gjelder også måten vi måten vi jobber 

med nye talenter.

Det profesjonelle kunstlivet kjennetegnes av et tøft arbeidsmarked og en sterk 
internasjonalisering. Skal vi hevde oss på dette området må vi bygge broer mellom 

den profesjonelle yrkesutøvelsen og det ypperste vi har av talent.

For å sikre jevn rekruttering til kunstutøvelse på toppnivå, har vi derfor jobbet 
systematisk for å styrke rammene rundt de beste talentene. Vi har sett at det 
ligger et uforløst potensial i norsk kulturliv når det gjelder å legge til rette for 
talentutvikling. Det handler om å gi unge mennesker med et eksepsjonelt 
potensial den hjelpen og støtten de behøver, slik at en karriere som profesjonell 

kunstner blir et reelt valg. 

For å åpne veien inn i det profesjonelle kunstlivet, ønsker vi i Bærum Kulturhus å 
skape gode forbindelser mellom våre aller dyktigste danseutøvere og landets 

kultur- og utdanningsinstitusjoner. 

Forestillingen til DanseFOT og Nagelhus Schia Productions er nettopp en slik 
gylden mulighet.

Med vennlig hilsen

-

Kai Gustavsen 
Kulturhussjef, Bærum Kulturhus
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Bærum Kulturhus / Store Sal 
Pris 330,- / 80 min inkl pause

27. & 28. august 2021

URPREMIERE

-

Ida Haugen,
Sudesh Adhana & Nora Svenning,

Cina Espegjord

For femte år på rad presenteres dette unike samarbeidet, 
med tre urpremierer. 

Det å sammen kunne oppleve noe nært og ekte føles viktigere enn 
noen gang, og igjen kan vi se frem til magien i møte mellom talenter 

og profesjonelle i vår banebrytende samarbeidsforestilling. 

I DanseFOT/Nagelhus Schia Productions samles krefter; unge talenter 
møter dyktige kunstnere og finner fellesskapet som fører oss videre. 

Big Dreams,
I mellomtiden,

Connective

Big Dreams
I «Big Dreams» undersøker vi det ukjente i det velkjente, med en håpefull 

drøm om noe stort. Gjennom spiritualitet og pop-kulturelle fenomener leter vi et-
ter skjulte elementer, som ønsker å komme frem og forbi. Med nykomponert 

musikk av bergenske Vilde Tuv.

I mellomtiden
Vi tar utgangspunkt i Becketts «Vente på Godot», og ser nøyere på ventingen. 

Hva er det å vente? Er det noe i seg selv, en slags aktivitet, eller er det å distra-
here seg med noe annet i mellomtiden? Hva venter vi på? 

 
Vi venter på noe. På hva da? Eller kanskje hvem? Vi vet ikke hvor lenge vi skal 
vente, det er ikke vi som har bestemt det. Det var Godot. Hvem er det? Vet ikke. 
Men det er viktig i hvert fall. Så vi venter. Hva fyller vi tiden med? Hva dukker opp 

i tålmodigheten? 

-
Pause

-

Connective
Sammenheng/ Samspill/ Samhold: mellom ulike deler av kroppen, mellom to eller 
flere, mellom musikk og bevegelse, mellom det indre og det ytre, mellom individet 
i en gruppe, mellom intensjon og opplevelse, mellom det som skjer på scenen og 

vårt publikum.
-

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
Prøveleder Nagelhus Schia Production: Kristin Hjort Inao

Prosjektleder DanseFOT: Julie Finckenhagen Sandli
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Medvirkende

   
Big Dreams

Koreografi: Ida Haugen

Dansere: Hedda Sofie Haugjord Rølsåsen, Helene Skinstad van der Kooij, 
Ilia Elektra Berg Stojcevska, Josefine Svanqvist, Maria Koryagina, 

Panisara Wanlopbanhan, Sarah Horgen Revang, Vivian Pakkanen

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Ane Reiersen

Musikk: Vilde Tuv

-

I mellomtiden

Koreografi: Sudesh Adhana & Nora Svenning

Dansere: Anna Benedicte Andresen, Elisa Maritsdatter Rokkones, 
Emma Sofie Gustavsen, Fride Glømmi Woll, Jon Filip Fahlstrøm, 

Maia Lauveng Gjelvold, Wilma Neumann-Grue

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Ane Reiersen

Musikk: Gogol Bordello, Vangelis/Blade Runner OST

-

Connective 

Koreografi: Cina Espegjord

Dansere: Ada M. S. R. Holt, Catharina Vehre Gresslien, Ciara Harper, 
Elisabeth Myhrer Andersen, Ingrid Oline Hanche-Olsen, Matias Rønningen, 
Nora Guldsten Robinson, Silje Rogn Kværnæs, Vilde Finckenhagen Bjerke

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Ane Reiersen

Musikk: Shubert, Max Richter, Bach
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Om koreografene

Ida Haugen er en dansekunstner, koreograf og pedagog basert i Oslo. Hun har 
en bachelor i samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) (2011-2014), og har 
studert dans i Paris og ved danselinjen på Skien vgs. Etter utdannelsen jobbet 
hun et år som aspirant i Carte Blanche. Siden 2015 har hun jobbet som frilans 
danser i ulike produksjoner med Nagelhus Schia Productions, DanseFOT, 
Kari Hoaas Productions, Oslo Koreografiske, Rom for dans m.fl. Høsten 2020 fikk 
hun muligheten til å jobbe med NSP 2 gjennom Nagelhus Schia Productions’ nye 
residensordning for koreografer. Høsten 2021 er hun aktuell med utendørs-
forestillingen «Hot Moon» i samarbeid med Dansens Hus, og Øyteaterets neste 
produksjon ved Dansens Hus. Som koreograf er «Big Dreams» hennes første 

produksjon som blir vist på en stor scene. 

Cina Espejord  er danser og koreograf. Hun har sin utdannelse fra Ballettskolen 
ved Den norske opera og ballett og Ballettshule des Hamburg Ballett. Hun var 
aspirant i Nasjonalballetten i 2003 og har vært fast ansatt som danser siden 
2004 der hun har gjort roller som Clara og Blomsterfeen i «Nøtteknekkeren», 
Vinterfeen i «Askepott», og Skjønnhetens fe og pas de quatre i «Tornerose». 
Hun har også danset fremtredende partier i ulike verk av Forsythe, Duato, 

Kylián, Balanchine, Walerski, Ekman, Strømgren og Bjørnsgaard.

Som koreograf har Espejord skapt en rekke verk for Nasjonalballetten, blant 
annet en ungdomsversjon av «Romeo og Julie» sammen med Kristian Støvind. 
I 2014 debuterte hun på Hovedscenen med koreografien i «Ghosts – Ibsens 
Gengangere». For denne koreografien vant hun Kritikerprisen i 2015. I 2019 ble 
hun igjen nominert for stykket «How did I get where». Espejord har også 
koreografert for danselinjen på KHiO, Cuban National Ballet, Riksteatret, 

Oslo-Filharmonien og Det Norske Teatret. 

Ida Haugen / Cina Espejord 

Nora Svenning er utdannet ved KHiO, BA Klassisk ballett (2006-09) og Den Norske
Operas ballettskole (2000-06). Etter KHiO tilbrakte hun ett år med Cannes 
Jeune Ballet i Frankrike, og har deretter jobbet som frilanser i inn- og utland, 
hovedsakelig med samtidsdans. Hun har blant annet jobbet med koreografer/
kompanier som Elle Sofe Sara, Panta Rei Danseteater, Xproarts, Sølvi Edvardsen 
og Frikar. Våren 2020 koreograferte Svenning duetten «Ikigai» for Bærum 
Kulturhus’ 17. mai-arrangement, og i 2021 jobbet hun med forprosjektet 
«Etude», støttet av Norsk Kulturråd. Hun samarbeider også med Sudesh Adhana 
om det stedsspesifikke stykket «Nocturnal», som blant annet har blitt tatt opp
i Dansenett Norge. Våren 2021 var Svenning og Adhana invitert som festival-
kunstnere på Stamsund Internasjonale Teaterfestival, hvor de koreograferte 

det stedsspesifikke stykket «Hydrabane».

Sudesh Adhana er født i Faridabad, India, og flyttet til Norge i 2006. Han er utdannet 
ved KHiO med en BA i samtidsdans. I tillegg har han studert danseformene 
Mayurbhanj Chhau og Kathakali ved Shri Ram Bharatiya Kala Kendra, og International 

Kathakali Centre, begge i New Delhi.

Som danser har han vært medskapende i en rekke produksjoner, blant annet 
for kompaniet Zero Visibility Corp., i Frikar sine stedsspesifikke verk og i Dream-
screen Productions under ledelse av Kristina Gjems. I samarbeid med koreograf 
Sølvi Edvardsen har han kreert soloforestillingen «MAN» og dansefilmen «Man 
with beard and umbrella», som har vunnet flere internasjonale priser og fikk 

åtte nominasjoner ved Moscow shorts 2018.

I 2007 etablerte Adhana kompaniet Xproarts, som har turnert nasjonalt og 
internasjonalt. Som koreograf har han utmerket seg både innen både film og 
scene. For dette arbeidet har han mottatt en rekke utmerkelser, priser og stipend-
er som indiske National Film Award, Statens Kunstnerstipend og Gammleng-prisen. 

Nora Svenning / Sudesh Adhana 
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Om danserne

Jon Filip Fahlstrøm er utdannet fra KHiO. I løpet av sin karriere har han jobbet 
både nasjonalt og internasjonalt med nysirkus, og for dansekompanier 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 og AROUNIDANCE. Han har vært koreografiassistent i verker av 
Eastman, Mia Habib, AROUNIDANCE og Frikar. I de senere årene har han koreo-
grafert «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. 
Fahlstrøm har undervisningserfaring som gjestepedagog for blant annet KHiO, 

Høyskolen for dansekunst, PRODA og DanseFOT.

Panisara Wanlopbanhan har røtter fra både Bangkok og Karmøy, og er utdan-
net fra KHiO. Under utdanningen jobbet hun med koreografer som Ludvig Daae, 
Ingrid Berger Myhre, Alan Lucien Øyen og Daniel Proietto. Hun danset også i et 
repertoarverk av Sharon Eyal og Gai Behar. Utenom studiet har hun jobbet med 
koreograf Ingri Fiksdal som medvirkende i stykket «Shadows of Tomorrow» 
under Oslo Internasjonale Teaterfestival i 2019. Wanlopbanhan var del av Nagelhus 
Schia Productions’ aspirantkompani NSP 2 i 2020/2021, hvor hun blant annet 
jobbet med Daniel Proietto. Hun er også aktuell som danser i Kompani Haugesund, 

et prosjektbasert kompani med tilknytning til Haugalandet.

Finske Vivian Pakkanen flyttet til Oslo for å gå på KHiO. Under studietiden jobbet 
hun med koreografer som Ludvig Daae, Kristin Helgebostad, Kyuja Bae og Otto 
Ramstad i tillegg til å danse i et repertoarverk av Sharon Eyal og Gai Behar under
innstudering av Osnat Kelner og Yaniv Cohen. Pakkanen var med i Rambert 2 
i 2019/2020, der hun fremførte stykker av Jermaine Spivey, Andrea Miller og 
kunstnerisk leder Benoit Swan Pouffer. I 2019/2020 var hun del av Nagelhus 

Schia Productions’ aspirantkompani NSP 2.

Catharina Vehre Gresslien  begynte å danse hos Kirsti Skulleruds ballettskole 
og har siden gått på Fagerborg vgs., Operaens ballettskole og Kungliga Svenska 

Jon Filip Fahlstrøm / Panisara Wanlopbanhan / Vivian Pakkanen

Ballettskolan i Stockholm. Hun studerte moderne- og samtidsdans ved KHiO, og 
har siden 2009 jobbet frilans med koreografer som Kristin Hjort Inao, Ina Christel 
Johannessen, Ida Wigdel, Gull Øzger, Hege Haagenrud, Lise Tiller, Simone Grøtte, 
Stian Danielsen og Janne-Camilla Lyster. Gresslien har vært tilknyttet Ingun 
Bjørnsgaard Prosjekt (IBP) siden 2012 og Nagelhus Schia Productions (NSP) 
siden 2018. Med NSP har hun vært med i «Orbo Novo» av Sidi Larbi Cherkaoui og 
«DuEls» av Damien Jalet/Erna Omarsdottir. Dette er hennes femte produksjon 
med DanseFOT/NSP, i 2020 som koreograf for stykket «The Logical Song». I 2017 
ble Gresslien tildelt et 3-årig arbeidsstipend fra Kulturrådet, og i august 2018 

ble hun ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen.

Matias Rønningen ble uteksaminert fra 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 
Danseteater. Siden 2011 har han vært tilknyttet Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, 
og fremført en rekke verk, inkludert: «Omega & The Deer», «The Solitary Shame 
Announced By a Piano», «Praeambulum», «Rotating Nora» og «En liste over 
ting han sa». Rønningen mottok Statens Kunstnerstipend for unge kunstnere 
i 2013. Siden 2014 har han gjestet Nationalballetten ved en rekke produksjoner 
og har gjort fremtredende roller i verk av blant annet Kjersti Alveberg, Jiri Kylian, 
William Forsythe, Jo Strømgren, Ingun Bjørnsgaard og Ina Christel Johannessen. 
I 2019 danset han i «Orbo Novo» av Sidi Larbi Cherkaoui med Nagelhus Schia 
Productions. Av egenkoreograferte verk kan nevnes «Anti-entropi», «Forandre» 
og «jegmegduvi» som ble laget for DanseFOT / Nagelhus Schia Productions 2020. 

Anna Benedicte Andresen er oppvokst i Hamar og har en bachelorgrad i Samtids-
dans fra KHiO. Under utdanningen har hun jobbet med koreografer som Alan 
Lucien Øyen, Stian Danielsen, Ingrid Berger Myhre og Ingri Fiksdal. I tillegg har hun 
jobbet med et repertoarverk av Sharon Eyal og Gai Behar, under innstudering 
av Kelner Osnat og Yaniv Cohen. Andresen har tidligere fremført ulike soloer på 
blant annet Dans på stien, Cafe de Consert og Move Dansefestival. Hun var en del 
av NSP 2 for sesongen 2020/2021, hvor hun blant annet var med i forestillingen 

«Realness» av Daniel Proietto.  

Catharina Vehre Gresslien / Matias Rønningen / Anna Benedicte Andresen
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Om lys og kostyme
        

Ane Reiersen er utdannet fra lys- og sceneteknikk ved Nordisk Institutt for Scene 
og Studio (NISS), Oslo i 2014. Hun har siden jobbet med design og avvikling av lys 

innen event, teater og dans. 

I 2019 var hun turnerende lystekniker for Ingun Bjørnsgaards forestilling 
«Notes On Frailty» ved siden av et vikariat som lysmester på Oslo Nye Teater. 
I de senere årene har hun stått for lysdesign for forestillingene «PEER/BITCH» 
og «Madam» ved Black Box Teater, «Mikrobia» og «Jordbær/Kake» ved Vega 

Scene og «I mellomtiden» ved Rom for Dans.

Line Maher er utdannet kostymedesigner fra KHiO og har designet kostymer 
for en rekke danse-, opera- og teaterforestillinger. Av danseforestillinger kan 
nevnes «DuELs» av Damien Jalet og Erna Omarsdottir på Vigelandsmuseet, 
«Entitled» av Stian Danielsen, «Todelt Aften» av Stian Danielsen og Janne Camilla 
Lyster, «How hard can it be» av Yaniv Cohen, fremført i Norge, Praha og Jerusalem, 
og «The Landscapes of the Passing Strange» av Stian Danielsen på Den Norske 

Opera & Ballett. 

Maher har designet kostymer for teater- og operaforestillinger på Nordland 
Teater, Oddakonsertene, Den Norske Opera & Ballett og Oscarsborgoperaen 

blant annet. 

Foto: Antero Hein
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Om DanseFOT

DanseFOT er unikt og veletablert talentutviklingsprogram for unge dansere 
i Viken fylkeskommune.

DanseFOT ble først opprettet som et tilbud for elever i ungdomsskolealder for 
å øke nivå og sikre rekruttering til danselinja på videregående skole. Fylket 
har senere bevilget midler slik at DanseFOT skal være et forsterket tilbud i den 
videregående skolen og for at DanseFOT skal arrangere 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 utviklingsmuligheter. Talentene får workshops og 
samtaler, og sammen har vi en årlig forestillingsproduksjon som gir talentene 
en unik mulighet til å utvikle egne kunstneriske uttrykk, og som også gir verdifull 

erfaring i møte med publikum.

Det holdes årlig prøvedans for opptak, og vi ønsker alle danseglade ungdommer 
velkommen til å søke.

Tiltaket er en del av Viken fylkeskommunes satsning på talentutvikling og et 
samarbeid mellom Bærum kommune og Viken fylkeskommune. 

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 NSP 2 og på yngre 
nivå med DanseFOT, et samarbeid med Kulturskolen i Bærum. 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 danse- & 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. 

Kristin Brathagen og Kristin Hjort Inao som har gitt oppvarmingsklasser i prøveperioden.

Blå Fugl Ballettutstyr.

Dansekommunen Bærum for betydelig støtte.



BILLETTER:

www.baerumkulturhus.no
tlf. 815 11 777

Forsidefoto: Antero Hein


