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Velkommen til forestilling!

Det er med stor glede og stolthet vi på kulturskolen ønsker velkommen til årets 
DanseFOT-forestilling. For 6. år på rad inviterer vi til en ungdommelig kveld, med 
gode og varme opplevelser og ikke minst begeistring over hva ungdommene får til 

- alene og under kyndig samarbeid med profesjonelle. 

Takk til NSP med Guro Nagelhus Schia i spissen for samarbeidet om denne viktige 
satsningen til Viken fylkeskommune. De 5 intense ukene vi jobber frem forestil-
lingen er det fantastisk å være i et faglig sterkt og levende miljø som dere i NSP 
skaper. Takk også til vår egen Julie Finckenhagen Sandli, som utvikler DanseFOT 
og gjør at vi legges merke til både i regionen og på nasjonalt nivå. Hun holder 
utrettelig sin varme og kunnskapsrike hånd over talentene året rundt.  Sist med 
ikke minst, takk til Viken fylkeskommune og Bærum Kommune for at dere satser 

på unge talenter!

God fornøyelse!

-

Kirsten Fuglseth
Rektor Kulturskolen
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Velkommen!

Det er igjen en stor glede for oss å få ønske velkommen til årets samarbeids-
forestilling – den 6. i rekken av banebrytende kobling mellom profesjonelle dansere 

og unge talenter. 

Årets forestilling presenterer et sterkt og allsidig program med tre urpremierer!
Vi får se et bredt spekter av dansekunsten. Dans er like mangfoldig som vi er som 
mennesker, og har en evne til å uttrykke, transformere, utfordre, forene og glede. 
Du vil se glede og sorg, det vakre og det groteske, kraft og utfoldelse og det sarte 

og sanselige.

Talenter fra DanseFOT og erfarne dansekunstnere fra dansekompaniet Nagelhus 
Schia Productions jobber tett sammen i 5 uker. Det er rørende å observere tilliten, 
dialogen, fokuset, spenningen og den rause erfaringsutvekslingen som oppstår. 
Innsatsen, samholdet og utviklingen imponerer, og vi er stolte og glade for å vise 

frem kraften i dette unike møtet. 

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. 
Når de unge står side om side med anerkjente dansekunstnere i studio og på 
scenen, er det fantastisk å se utviklingen. Alle har noe å lære av hverandre, og 
denne produksjonen gir en unik mulighet til å utvikle eget bevegelsesspråk 

og kunstnerisk uttrykk. 

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. Når talentene 
igjen får stå på scenen med de beste rollemodeller og forbilder, er det bare å 

glede seg og bli imponert. 

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

til fortsettelsen.

Det er med stolthet vi ønsker dere god fornøyelse!

-

Guro Nagelhus Schia, 
Kunstnerisk ansvarlig

&

Julie Finckenhagen Sandli, 
Produsent

Talentsatsing er kulturutvikling!

For sjette år på rad kan vi se frem til magien i møtet mellom talenter og profesjonelle 
i talentsatsingen DanseFOT.

Vårt overordnede mål er å by på Norges beste kulturopplevelser. For å lykkes med 
det er det avgjørende å fostre nye generasjoner med kunstnere. Jeg tror det 
gjøres best ved å bygge broer mellom profesjonelle og det ypperste vi har av talent. 

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 de som ønsker å gå den tøffe, men rike kunstnerveien. 

Bærum kulturhus skal bidra til satsing på talentutvikling med regionalt forankrende 
programmer som rekrutterer lokalt og nasjonalt. Vi skal legge til rette for gode 
koblinger mellom talentsatsingene og det profesjonelle feltet, og samarbeide 
med relevante aktører. Det regionale talentutviklingsprogrammet DanseFOT er et 

prakteksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Det er lett å la seg begeistre av energien som oppstår når ungdom møter hele 
det profesjonelle apparatet til Nagelhus Schia Productions.

God fornøyelse!

-

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

2. & 3. september 2022

URPREMIERE

-

Sandra Gerecke, Kristian Alm, 
Stian Danielsen

For sjette år på rad kan vi se frem til magien i møte mellom talent og 
profesjonell i vår banebrytende samarbeidsforestilling. La deg berøre 
og begeistre over hva nysgjerrig ungdom og erfarne voksne kan få til 
sammen! Opplev energien og kraften som utløses i denne nyskapende 
samarbeidsforestillingen. Forestillingen presenterer et allsidig og 

variert program med tre urpremierer.

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 Productions: Kristin Hjort Inao

Prosjektleder DanseFOT: Julie Finckenhagen Sandli

Es tikai gribu / jeg vil bare, 
Reaction Formation, 

Det er ikke over før de gamle synger

Es tikai gribu
Jeg vil bare

være, leve, hoppe, kjenne,
reise, finne, søke, lete, 
komme, dra, se igjen, 

danse, puste, ta tilbake 

«Es tikai gribu – jeg vil bare» handler om identitet, søken, å finne ut hvem man er, 
hvor man kommer fra, hvor man skal. I stykket finner vi veier vi ikke trodde vi måtte 
gå, bevegelser vi ikke trodde vi trengte og samhold vi ikke visste vi klarte oss uten. 

Vi ville bare. 

Reaction Formation
Reaction Formation (innen psykologien); en forsvarsmekanisme der en person 
ubevisst erstatter en uønsket impuls med sin motsetning, ofte uttrykt på en 
overdreven måte. En gutt som mobber en jente fordi han på et ubevisst nivå 
er tiltrukket av henne. En kvinne som overøser sine barn med kjærlighet 

fordi hun frykter at hun ikke elsker dem høyt nok.

Kan dansen være et språk som fører oss nærmere sannheten enn ordene? 
Kroppene våre, bevegelsene vi gjør – og ikke gjør - de små faktene. Kan de lyve? 

Kan de snakke? Kan de føre oss nærmere den andre - nærmere oss selv?

-
Pause

-

Det er ikke over før de gamle synger
Døden er et mysterium. Vi vet ikke når døden melder seg, eller hva som skjer 
etterpå. Hva skjer når hjernen slås av?  Blir vi borte for alltid, eller fortsetter vi 

å eksistere? I hvilken form og i hvilket rom eksisterer vi i så fall i?
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Medvirkende

   
Es tikai gribu / jeg vil bare

Koreografi: Sandra Gerecke

Dansere: Anna Benedicte Andresen, Dikte Othilie Frønningen, 
Ingeborg Murud Bratfos, Ingrid Oline Hanche-Olsen, Pernille Marie Hopen, 

Sandra Wiger Jackson, Victor Amel Olivares Pedersen, Vilde Finckenhagen Bjerke, 
Wilma Neumann-Grue

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Martin Myrvold

Musikk: Produsert av Nikolai Nypan, Niwin music 

-

Reaction Formation

Koreografi: Kristian Alm

Dansere: Annamaria Beier Lombardo, Dina Thorbjørnsen-Le, Edith Askeland, 
Helene Skinstad van der Kooij, Kaia Garborg Bekkevold, 

Sigrid Fredriksen Hammervold, Silje Rogn Kværnæs, Vilja Kwasny 

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Martin Myrvold

Musikk: Niels Frahm, Charles Gounod, J.S. Bach, André Bratten

-

Det er ikke over før de gamle synger

Koreografi: Stian Danielsen
Koreografassistent: Catharina Vehre Gresslien

Dansere: Catharina Vehre Gresslien, Ciara Harper, 
Cornelia Skiaker Swenson Gaarder, Elisabeth Myhrer Andersen, Helena Brendeford, 

Ida Haugen, Julie Vaagaasar-Nikolaisen, Rikke Kihle Jakobsen

Kostymer: Line Sevaldsen Maher
Lysdesign: Martin Myrvold

Lyddesign: Bernt Isak Wærstad
Musikk: Låter fra album, ten years Graduale Nobili
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Om koreografene

Sandra Gerecke er dansekunstner, koreograf og pedagog basert i Ski. Hun er 
utdannet ved Bårdar Akademiet (1999-2002) og videreutdannet i New York 
(2003-06), der hun jobbet som assistent på Broadway Dance Center. Fra 2007-15 
medvirket hun som danser i musikaler som «Jungelboken» (Det Norske Teatret) 
«My Fair Lady» (Folketeateret) og «Chicago» (Oslo Nye Teater). Hun har jobbet 
som danser og koreograf for Melodi Grand Prix, The Stream og X Factor. I 2009 
ble hun medlem av hiphop-gruppen Cre-8. Hun har danset for ulike artister 

slik som Nelly Furtado, Madcon, Samsaya og Admiral P for å nevne noen.

Som koreograf har Sandra jobbet med de prisbelønte seriene Sangfoni, MK-X, 
AF1, BlimE! og julekalenderen «Kristianias Magiske Tivoliteater». Hun har også 
jobbet som koreograf på Brageteatret, på Hedda-nominerte «Indigo Englehår» 

og «Gutten og Stjerna». 

I 2021 koreograferte hun for Stian Blipp i «Cirque du Blipp» som hadde premiere 
på Forum Scene i Bergen. De senere årene har hun jobbet som artist-coach for 
Julie Bergan, Astrid S og Rat City feat. Isac Heim for å nevne noen. Høsten 2022 
har hun regi på Chris Holsten og hans konsert «Bak en fasade» i Oslo Spektrum. 

Kristian Alm (1976) er utdannet ved ballettskolene ved Den Norske Opera & Ballett 
(1988-95) og Hamburg Ballet (1995-97), og har jobbet i Nasjonalballetten i tidsrom-
met 1997-2018. Der har han jobbet med anerkjente internasjonale koreografer og 
ballettmestere og har hatt flere store roller i et bredt spekter av produksjoner. 
Noen av koreografene Kristian har jobbet tett med er: Jiri Kylian, Paul Lightfoot / 
Sol Leon, William Forsythe, Mats Ek, Alexander Ekman, John Neumeier, Ohad Naharin, 
Ingun Bjørnsgaard og Jo Strømgren. Han har også koreografert og satt opp 
egne produksjoner, samt koreografert for Operaens talentprogram På Tå Hev. 
I perioden 2003-07 var han danser i Carte Blanche – Norges nasjonale kompani 

Sandra Gerecke  / Kristian Alm / Stian Danielsen 

for samtidsdans. I august 2018 gikk Kristian av med pensjon fra Nasjonalballetten, 
og har siden jobbet frilans som danser, pedagog og koreograf blant annet ved 

DNO&B, Theater Basel, PRODA og Spinn Off.

Stian Danielsen (1986) er koreograf og danser, utdannet ved Kunsthøgskolen 
i Oslo (2009). Han har blant annet Koreografert «Orfeus i underverden» for Den 
Norske Opera i 2021. Soloverket «Entitled» hadde premiere ved Bærum Kulturhus 
i 2018 og var på Dansenett Norge-turné våren 2020. «WOW» for Kompani Haugesund 
hadde premiere på Festiviteten i 2017 med påfølgende gjestespill på Den Norske 
Opera & Ballett. Forestillingen «GRIP» hadde premiere på Dansens Hus i Oslo 
i 2012. Stykket turnerte 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. Det ble valgt som en av 
topp 20 av 582 bidrag til Aerowaves. I 2019 skapte Stian «Youth» for DanseFOT / 

Nagelhus Schia Productions.

Stian har også koreografert for kunstbiennalen i 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. Han har det siste året 
jobbet som koreograf for ulike teatre og scener som: Nationaltheatret, 

Trøndelag Teater, Teater Manu, Vega scene og Den Norske Opera.

Om danserne

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. Anna Benedicte 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.  

Edith Askeland er danser fra Lørenskog og var ferdig med sin Bachelor i Samtids-
dans ved Kunsthøgskolen i Oslo sommeren 2020. Ved siden av å være en del av 
Nagelhus Schia Productions jobber hun som freelance dansekunstner i Oslo.
På slutten av bachelorgraden begynte hun å jobbe med Panta Rei Danseteater 
i deres talentutviklingsprogram TILT Grow. Hun fikk også ta del i kompanisatsningen 
På tå hev Legacy på Den Norske Opera & Ballett høsten 2020. Hun var deretter 
en del av Nagelhus Schia Productions sitt kompani NSP 2 fra høsten 2021 til 

våren 2022.
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Etter utdannelsen har hun jobbet med koreografene Tom Weinberger, Cecilie 
Lindeman Steen, Janne-Camilla Lyster, Samantha Lynch og Lisa Bysheim. Under 
utdannelsen var hun med i stykker koreografert av Alan Lucien Øyen, Daniel 
Proietto, Stian Danielsen, Ingrid Berger Myhre, Ingri Fiksdal og Anne-Grete Eriksen. 
Hun fikk også opptre i et stykke av Gai Behar og Sharon Eyal, under ledelse av 

Osnat Kelner og Yaniv Cohen.

Catharina Vehre Gresslien har sin utdanning fra Kungliga Svenska Ballettskolan
i Stockholm og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har siden 2009 jobbet frilans med 
koreografer som Ina Christel Johannessen, Janne-Camilla Lyster, Hege Haagenrud, 
Ida Wigdel og Kristin Hjort Inao. Catharina har vært tilknyttet kompaniene Ingun
Bjørnsgaard Prosjekt siden 2012 og Nagelhus Schia Productions (NSP) siden 
2018. Med NSP har hun bl.a. vært med i «Orbo novo» av Sidi Larbi Cherkaoui 
og «DuEls» av Damien Jalet og Erna Omarsdottir. I 2018 ble Catharina ansatt i 
Skuespiller- og Danseralliansen. Dette er sjette gang Catharina er med i DanseFOT / 

Nagelhus Schia Productions.

Ida Haugen (f.1991) er en skapende dansekunstner fra Skien som bor og jobber 
i Oslo. Hun har en bachelor i samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo (2011-14), 
og har studert dans i Paris og ved danselinjen på Skien VGS. Etter utdannelsen 
jobbet hun et år som aspirant i Carte Blanche der hun medvirket i forestillingen 
«Edvard» av Marcos Morau/LaVeronal. Siden 2015 har hun jobbet som danser 
i ulike produksjoner med Nagelhus Schia Productions, DanseFOT, Øyteateret, 

Kari Hoaas Productions, Oslo Koreografiske, Rom for dans m.fl. 

Høsten 2020 jobbet hun med NSP 2 gjennom Nagelhus Schia Productions’ 
nye residensordning for koreografer. Høsten 2021 produserte hun en egen 
utendørsforestilling med tittel «Hot Moon» i co-produksjon med Dansens Hus. 
Samme år koreograferte hun for DanseFOT med forestillingen «Big Dreams». 
I 2022 mottok hun Statens kunstnerstipend for yngre nyetablerte kunstnere.

Vilja Tjemsland Kwasny er en norsk/polsk danser. Hun har sin utdanning fra 
Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm (2012-15) og Kunsthøgskolen i Oslo 
(2015-18). Etter endt utdanning har hun jobbet som frilans danser med koreo-
grafer som bl.a. Roza Moshtaghi, Simone Grøtte, Karen Eide Bøen, Tormod Midtbø 
og Elle Sofe Sara. Hun har vært tilknyttet Nagelhus Schia Productions siden 
2019 og gjort en rekke produksjoner med kompaniet som bl.a. «Orbo Novo» 
av koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, «DuEls» av koreografene Damien Jalet og 
Erna Omarsdottir og «Triple Bill» som en del av NSP 2, med koreografene Guro 
Nagelhus Schia & Vebjørn Sundby, Melanie Lane og Hege Haagenrud. I 2021 var Vilja 
ansatt som danser i Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans. 

Dette er andre gang Vilja deltar i DanseFOT / Nagelhus Schia Productions.

Victor Amel Olivares Pedersen ble først introdusert til dans gjennom hiphop. 
Videre gjennomførte han sin bachelor i jazzdans ved Kunsthøgskolen i Oslo. 
Victor startet sin profesjonelle karriere i 2014 i Tabanka Dance Ensemble, hvor 
han ble frem til 2021. Med Tabanka har Victor stått på noen av de største scenene 
i Norge (Dansens hus og Den Norske Opera & Ballet blant annet) så vel som flere 

internasjonale arenaer. 

Victor arbeider også med Nagelhus Schia Productions, der har han hatt gleden 
av å jobbe med koreografer som Daniel Proietto, Ida Haugen og Damien Jalet. 
Han har også jobbet med Panta Rei Danseteater hvor han blant annet gjorde 
en solo koreografert av Ines Belli. I 2021 spilte han rollen som Snowboy på den 
norske oppsetningen av «West Side Story» på Chateu Neuf. Victor har en sterk  
interesse for å jobbe sjangeroverskridende. Ved å trekke på sin allsidige bak-
grunn av dansestiler og sjangere, har han gjort det til en viktig del av sin 
praksis å kombinere og krysse grenser som skiller forskjellige danseformer.

Anna Benedicte Andresen / Edith Askeland / Catharina Vehre Gresslien Ida Haugen / Vilja Tjemsland Kwasny / Victor Amel Olivares Pedersen
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Om lys og kostyme
        

Martin Myrvold er lysdesigner bosatt i Oslo og utdannet i Lighting Design BA (Hons) 
fra Rose Bruford College, London (2005). Han har siden jobbet innenfor dans, 
teater og konsertscenen i Norge. Et utvalg av de seneste teaterproduksjoner 
han har jobbet med er «Hen» (Nationaltheatret), «Hedda Gabler» (Riksteatret) 
og «Engler i Amerika» (Den Nationale Scene). Et utvalg av de seneste danse-
produksjoner er «Alt Nå» av Eivind Seljeseth; «We Come in Peace» av Aliens, og 
«Entitled» av Stian Danielsen. Martin hadde også lysdesignet på DanseFOT / 

Nagelhus Schia Productions i 2017, 2018, 2019 og 2020.

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 «The Landscapes of the Passing Strange» av Stian Danielsen på 
Den Norske Opera & Ballett og FRIKARs «GANDR» i 2022. Maher har designet 
kostymer for teater- og operaforestillinger på blant annet Nordland Teater, 
Oddakonsertene, Den Norske Opera & Ballett og Oscarsborgoperaen, samt 

DanseFOT / Nagelhus Schia Productions (2020, 2021, 2022).

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.

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

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

Christine Kjellberg som har hatt sin praksisperiode i PPU fra Høyskolen Kristiania hos oss.

Gerita Hedgårdh for medvirkning i film – takk for at du deler med deg av din historie.

Solveig Selj for filming, redigering og stunting av prosjekt.

Maria Karlsen for bruken av din nydelige stemme.

Blå Fugl Ballettutstyr.

Dansekommunen Bærum for betydelig støtte.



BILLETTER:

www.baerumkulturhus.no
tlf. 815 11 777

Forsidefoto: Antero Hein


