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”Tonerne og musikken fra de gamle danske sange ligger i 
vores tungeste hukommelsescentre – det er det første og det 
sidste, vi husker. Så kombinationen af historiefortælling og toner 
er virkeligt kraftfuld. Jeg tror, at mange har oplevelsen af, at der 
bliver åbnet direkte ned til nogle dybe sjælestrenge, når vi synger. 
Jeg oplever, at sangene fungerer som en sanselig historiefortæl-
ling, og det synes jeg faktisk vi har et ansvar for at bære videre.” 

Musiker Pernille Rosendahl i program-artikel,  
af chefdramaturg Hanne Lund Joensen

 
”Når jeg inviterer til fest og blander mine danske og svenske 
venner, er det danskerne der kan huske de svenske sange, helt fra 
Bellman til Cornelis, altså udover deres egen danske sangskat. Vi 
har ikke samme stærke fællessangtradition. I Sverige er det i langt 
højere grad folkedansen der er blevet overleveret. Her danser 
man om majstangen til midsommer og mange kan stadig de tradi-
tionelle danse.”

Koreograf Marie Brolin-Tani i program-artikel,  

af chefdramaturg Hanne Lund Joensen

”Jeg er udstyret med en splittet identitet ved at være både 
irakisk assyrer og dansk. Jeg føler jo Danmark er mit land, selv-
om jeg ikke har samme relation til den kulturelle arv. Jeg er stolt 
af den danske tradition og de danske værdier, selvom jeg også 
bærer en anden tradition i mig. Måske er den danske nationale 
identitet også splittet? For vi er både danske og ikke danske, vi 
er både nationale og globale. Måske kalder vores tid på et nyt 
fællesskab? At vi finder frem til det, der forbinder os, på trods af 
diversiteten? At vi kan samles om fælles værdier, i et globaliseret 
perspektiv. Det gør det interessant for mig at dykke ned i en dansk 
fortid. At dyrke nostalgien og længslen efter noget, vi engang var, 
også selv om mine forfædre stod plantet i en anden jord.” 

Instruktør Sargun Oshana i program-artikel,  
af chefdramaturg Hanne Lund Joensen
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ET LAND I TO 
Danmark er knækket over mellem land 
og by. For få uger siden indtog land-
mænd Christiansborg Slotsplads i deres 
traktorer i protest over, hvad de betrag-
tede som magtmisbrug. Signalet var 
tydeligt: I hovedstaden har man ingen 
forståelse for livet på landet. Der er læn-
gere end nogensinde fra kornmarken til 
Folketingssalen.

Demonstrationen udsprang af 
mink-skandalen, men var symptom på 
en konflikt, som har langt dybere rødder. 
Vi danskere er bedre til at lede efter det, 
der splitter os end det, der samler os. 
Men nu vender dansekoncerten VITA 
DANICA bøtten.

DE DANSKE SANGE - DYBET I FOLKE-
SJÆLEN 
I VITA DANICA er det tonerne og mu-
sikken fra de gamle danske sange, der 
sammen med dansen står i centrum for 
fortællingen om Danmark. Sangene åb-
ner døren til dybet i den danske folkesjæl 
som fx i ”Der er et yndigt land”, ”Den 
danske sang er en ung blond pige”, ”En 
rose så jeg skyde”, ”Jeg er havren”, 
men i også Pernille Rosendahl og Søren 
Vestergaards nykomponerede musik til 
Knud Romers tekst ”Grauballemanden”. 
I alt indgår over 20 sange i forestillingen, 
sunget af Pernille Rosendahl. 

Sangvalget til VITA DANICA er et uor-
todokst udpluk af Danmarks musikalske 
sangskat, der vækker minder om forsam-
lingshusenes mangfoldige sangkatalog, 
som til sammen skaber en anderledes, 
ukonventionel kanon, der netop kende-

Tre vigtige kulturstemmer spørger: Hvad er danskhed? Med VITA DANICA 
udforsker musiker og sanger Pernille Rosendahl, koreograf Marie Brolin-Tani 
og instruktør Sargun Oshana folkesjælen i en billedskabende dansekoncert. 
VITA DANICA får urpremiere på Scala 8. januar og er den første forestilling 
i det nye samarbejde mellem Black Box Dance Company og Aarhus Teater. 
VITA DANICA spiller desuden i Musikteatret Holstebro 11.-12. februar.

En poetisk tidsrejse gennem 
Danmark

- Jeg hacker mig ind i en Danmarks- 
nostalgi af et bondesamfund fra et mere 
globaliseret perspektiv. Jeg tror sagtens, 
vi kan være en stærk dansk nation, med 
en stolthed over vores værdier og vores 
traditioner, samtidigt med at vi er mere 
mangfoldige. Et globaliseret dansk fol-
kefærd. 

STJERNEBESAT TEAM 
En af Danmarks mest hyldede san-
gerinder, Pernille Rosendahl, binder 
forestillingens fortællinger sammen på 
scenen som både sanger og danser. 
Rosendahl medvirkede desuden i dan-
seforestillingen Elsker dig for evigt, hvor 
hun også samarbejdede med koreograf 
og leder af Black Box Dance Company 
Marie Brolin-Tani, der er et af de største 
nordiske navne indenfor det moderne 
danseteater. 

Aarhus Teaters tidligere husinstruktør 
og kommende direktør på Teater Grob, 
Sargun Oshana, der to år i træk har vun-
det en Reumert for Årets Instruktør, står 
for iscenesættelsen.  
Den internationale modeskaber Mark 
Kenly Domino Tan, der netop er kåret 
som Årets designer 2020 af modemaga-
siet Elle, skaber forestillingens kostumer. 
Arkitekt Sarah Fredelund har arbejdet 
kornet og årstidernes gang ind i sceno-
grafien og lysdesignet for at sætte natu-
ren og landbruget som nationens rødder 
helt i centrum i forestillingens udtryk. 

På scenen giver seks internationale dan-
sere fra Black Box Dance Company i 
Holstebro krop til VITA DANICA sammen 
med Pernille Rosendahl og musikerne 
Søren Vestergaard og Dennis Ahlgren.

tegner mangfoldigheden i den danske 
folkesjæl.

FOLKEDANSEN SOM INSPIRATION 
Sangen står langt mere centralt i den 
danske kultur, som Pernille Rosendahl er 
rundet af, end den gør i koreograf Marie 
Brolin-Tanis hjemland Sverige. Her dyr-
ker man til gengæld folkedansen, og de 
traditionelle danse har da også været en 
stærk inspirationskilde til den moderne 
stil, som ses i VITA DANICA.

Samtidig forsøger forestillingen at spej-
le den danske natur og kultur gennem 
dansen. På scenen medvirker det inter-
nationale danseensemble fra Black Box 
Dance Company, og de dansende krop-
pe spejler de bløde bakkedale, og det 
bølgende hår går igen i vinden, der gli-
der gennem forsommerens kornmarker. 

DANSKHEDEN I DET GLOBALE 
Danskheden er det store tema i VITA 
DANICA, som belyses gennem et mang-
foldigt blik på Danmark. Pernille Rosen-
dahl repræsenterer det danske, Marie 
Brolin-Tani betragter danskhed som 
herboende svensker, mens instruktør 
Sargun Oshana som både irakisk assyrer 
og dansker fletter en helt anden kulturel 
baggrund ind i sin danskhed. Den adop-
terede kulturarv gør, at Oshana bringer 
nuancer i spil, der passer til de poler, 
som danskheden i øvrigt er spændt ud 
imellem: De gamle og de nye danskere, 
det nationale og det globale. 

Sargun Oshana fortæller om sin egen 
rolle: 
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DANSERE 

KREDIT VITA DANICA
AARHUS TEATER SCALA

Urpremiere 8. - 28. januar 2021

VITA DANICA spiller i Musikteatret Holstebro 
11.-12. februar 2021

Vita Danica produceres i et nyt samarbejde 
mellem Black Box Dance Company og Aarhus Teater

Sargun  
Oshana 
Koncept, 
instruktion

Marie Brolin 
Tani
Koncept, 
koreografi

Sarah  
Fredelund
Scenografi  
og lysdesign

Mark Kenly 
Domino Tan
Kostume- 
design

Elena P.  
Nielsen

Giorgia Reitani Jasmine  
Gordon 

Jaume L. 
Parella

Jon Ipina

Pernille  
Rosendahl

Søren  
Vestergaard

Dennis  
Ahlgren 

Mikkel A. 
Tøttrup

Søren  
Vestergaard 
Arrange-
ment og 
musik

MUSIKERE 

Pernille  
Rosendahl 
Koncept, 
musik, sang

KREATIVT TEAM 

Mads  
Horsbøll
Lyddesign

Understudies 
Rosie Stebbing 
Carl Hughes

Dennis  
Ahlgren
Arrangement
og musik

Instruktørassistent Karen Boye 

David  
Cornelius 
Price
Koregraf 
assistent
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DER ER ET YNDIGT LAND
Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823
Melodi: H. E. Krøyer, 1835
                                              
DRØMTE MIG EN DRØM I NAT     
Nordens ældste nedskrevne folkevise, 
før 1300
Tekst, tilføjet: Erik Bertelsen, 1945
Melodi, bearb.: Povl Hamburger, 1945
                                               
JEG ER HAVREN   
Tekst; Jeppe Aakjær
Melodi; Aksel Agerby 

SØNDERHO BRUDE STYKKE 
trad. instrumental

UNDER DEN HVIDE BRO 
trad. instrumental     
  
JENS VEJMAND
Tekst: Jeppe Aakjær, 1905
Melodi: Carl Nielsen, 1907

ARBEIT ARBEIT 
Instrumental af Pernille Rosendahl, 
Dennis Ahlgren og Søren Vestergaard

NU FALMER SKOVEN    
Tekst; N.F.S. Grundtvig 1844.
Melodi:  Tysk folkemelodi, 1640/Johan H. 
Nebelung, 1889 

SENSOMMERVISE  
Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen
Melodi: Finn Jørgensen  

GRAUBALLEMANDEN    
Tekst: Knud Romer
Melodi: Pernille Rosendahl og 
Søren Vestergaard

DEN DANSKE SANG ER EN UNG BLOND 
PIGE         
Tekst: Kai Hoffmann, 1924 
Melodi: Carl Nielsen, 1926

SANGLISTE
AT LÆRE ER AT VILLE
Tekst: Halfdan Rasmussen, 1949
Instrumental komposition: Pernille 
Rosendahl, Dennis Ahlgren og Søren 
Vestergaard

DET ER HVIDT HERUDE    
Tekst: St. St. Blicher, 1838 
Melodi: Thomas Laub, 1926

EN ROSE SÅ JEG SKYDE 
Tekst: Tysk folkemelodi, 16. årh.
Melodi: Folkemelodi fra Köln, 1599 

SILVERGHOST/DER ER INGENTING I VER-
DEN SÅ STILLE SOM SNE
Instrumental af Søren Vestergaard
Forfatter: Helge Rode, 1896
Melodi: Povl Hamburger, 1937 
og Thomas Laub, 1926

SIG NÆRMER TIDEN                                                       
Tekst; St. St Blicher 1837
Melodi; Oluf Ring 1922

JEG VED EN LÆRKEREDE            
Tekst: Harald Bergstedt, 1921
Melodi: Carl Nielsen, 1924

FORELSKELSESSANG 
(DU KOM MED ALT DET DER VAR DIG)  
Tekst: Jens Rosendal, 1981
Melodi: Per Warming, 1987 

MORGENSOL 
Tekst og musik: Blaue Blume

KASTANJER    
Tekst og musik: Jonas H. Petersen/Hymns 
from Nineveh 

FINALY FREE  
Instrumental af Pernille Rosendahl, Dennis 
Ahlgren og Søren Vestergaard

SE, NU STIGER SOLEN AF HAVETS SKØD
Tekst: Jakob Knudsen, 1891
Melodi: Oluf Ring, ca. 1915
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Nyt samarbejde
Aarhus Teater og Black Box Dance Company i Holstebro forener de kunstneriske kræfter og indgår et 
2-årigt samarbejde, der indledes i sæson 2020/21. Aarhus Teater har de senere år præsenteret en række 
danske og internationale dansegæstespil, men har ikke for vane at indgå i egentlige samproduktioner med 
dansekompagnier. Det bliver der nu lavet om på, når Aarhus Teater og Black Box Company, der begge har 
til huse i den midtjyske region, slår pjalterne sammen. I sæsonerne 2020/21 og 2021/22 producerer de to 
teatre hvert år en forestilling sammen og derudover vil man også være i tæt kontakt omkring planlægning 
for at udvikle andre samarbejder.  

 
Med Aarhus Teater får vi en exceptionel og regional legekammerat, der ligesom os i Black Box 
Dance Company stræber efter at skabe ekstraordinære scenekunstneriske oplevelser – oplevel-
ser, der bærer præg af grænseløs nysgerrighed og høj kunstnerisk kvalitet. Aarhus Teater tør tage 
chancer og ønsker at være vedkommende i sin samtid og for publikum – det er en kvalitet og 
stræben, vi både stærkt værdsætter og kan genkende os selv i. Med hver vores spidskompetencer 
og fagligheder kan vi ikke kun supplere hinanden, vi kan også udfordre og løfte hinanden.  Vi glæ-
der os utroligt meget til det nye partnerskab.  

Anders Jørgensen, Direktør Black Box Theatre 

 
Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at indgå et flerårigt, tværæstetisk samarbejde med et 
så succesfuldt og internationalt anerkendt dansekompagni som Black Box Dance Company. Med 
dette samarbejde mellem Aarhus og Holstebro placerer vi os også som noget nyt i den midtjyske 
region, hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg er sikker på, at vi med Marie Brolin-Tani og hendes 
kompagni får tilført nye kunstneriske kræfter fra dansens verden, som både kan bidrage til nye 
måder at tænke scenekunst på og ikke mindst at give vores publikum danseoplevelser af højeste 
kvalitet.  

Trine Holm Thomsen, teaterdirektør Aarhus Teater 

 

Om Black Box Dance Company 
I 2013 blev Black Box Dance Company grundlagt som en del af egnsteatret Black Box Theatre, der har til 
huse i Holstebro. Kompagniet er i dag en af Danmarks største og det eneste professionelle dansekompagni 
med base uden for København. Kompagniet består af professionelle dansere fra hele Europa, og med et 
vedkommende repertoire af høj kunstnerisk kvalitet i skiftende formater og et ekstensiv turnévirke i både ind 
og udlandet er ambitionen at fremme dansens virke på både nationalt og internationalt plan. På trods af sin 
korte levetid har kompagniet markeret sig som en af landets førende aktører inden for dansen og er to gan-
ge blevet Reumert-nomineret til Årets Danseforestilling med både 7EVEN og X-Mythologies.  
 
Black Box Dance Company ledes af koreograf Marie Brolin-Tani. Marie Brolin-Tani er i forvejen et kendt ansi-
gt i det århusianske dansemiljø. Hun arbejdede som danser på Den Jyske Opera (1982-84) og Aarhus Teater 
(1984-87), og har siden arbejdet som koreograf. I 1992 startede hun MBT Danseteater i Århus. Århusianerne 
har senest kunnet opleve hendes koreografi til den stort anlagte Bier-danseforestilling i Musikhuset Aarhus 
Elsker dig for evigt i anledning af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.
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MARIE BROLIN-TANI 
Koreograf og kunstnerisk leder, 
konceptudvikling

Marie Brolin-Tani er kunstnerisk 
leder af Black Box Dance Company 
og én de helt centrale figurer inden 
for moderne, skandinavisk dans. 

Hun har haft en særlig tilknytning til 
Aarhus, hvor hun i mange år boede 
og arbejdede, først som danser på 
Den Jyske Opera og Aarhus Teater, 
og sidenhen som grundlægger og 
leder af MBT Danseteater, som var 
én af de førende dansekompagnier 
i Danmark. Efter hendes tid i Aar-
hus blev hun leder af det interna-
tionalt anerkendte Skånes Danse-
teater. Marie Brolin-Tani er særlig 
kendt for sit arbejde med unge 
dansere i begyndelsen af deres 
karriere, bl.a. på Det Unge Dan-
sekompagni i Øresundsregionen 
samt Young Fuse Dance Company 
i Jönköping. Dette arbejde har hun 
fortsat som kunstnerisk leder af 
Black Box Dance Company i Hol-
stebro. Flere af Maries koreografier 
har været Reumert-nominerede, 
bl.a. The Picture of Dorian Gray 
og Den Fynske Operas forestilling 
Andre Bygninger, som hun instru-
erede, og som blev belønnet med 
en Reumert-pris i 2015.

I 2019 modtog Marie Brolin-Tani 
den ærefulde Applaus-pris af H.K.H  
Prinsesse Benedicte og Ballettens 
Venner.

PERNILLE ROSENDAHL
Sanger, musiker, konceptudvikling

Sangerinden Pernille Rosendahl har 
en lang og alsidig karriere indenfor 
dansk musik bag sig. 

Hun brød igennem som forsanger 
i bandet Swan Lee, der havde stor 
succes både med albums og som 
koncertorkester. Som forsanger i 
Swan Lee modtog Pernille Rosen-
dahl prisen som Årets Danske San-
gerinde ved Danish Music Awards. 
Efter Swan Lee var hun en del af 
bandet The Storm. 

Siden 2011 har hun primært 
optrådt som solist og udgivet to al-
bums; Dark Bird (2016) og The Hurt   
(2019). Med tusindvis af solgte 
albums, hundredvis af livekoncerter 
og medvirken i en lang række for-
skellige musikalske sammenhænge 
bag sig, er Pernille Rosendahl en 
af Danmarks mest respekterede og 
bredspektrede sangere.

SARGUN OSHANA
Instruktør

Sargun Oshana blev uddannet 
skuespiller i 2012 og tog derefter 
uddannelsen som instruktør på Den 
Danske Scenekunstskole i Køben-
havn, som han afsluttede i 2016. 
Fra 2016-2018 var han tilknyttet 
Aarhus Teater som husinstruktør.

Siden har han skabt og medvirket 
i teaterdokumentaren Det Tredje 
Øje om instruktørens arbejde og 
instrueret monologen Kærlighed 
på Rialto Teatret, Den Lille Prins på 
Grønnegårds Teatret, Viggo Mor-
tensen bor her ikke mere på Team 
Teatret, Viden-tænkepausen Nør-
rebro Teater samt Nike og Avatar 
på Teater Republique, der begge 
byggede på forfatteren Caspar 
Erics digtsamlinger. 

Sargun Oshanas første iscenesæt-
telse på Aarhus Teater var Premi-
ere, der foregik både på og bag 
kulisserne. Siden skabte han fore-
stillingerne #Amlet, Momentet og 
Lav Sol på Studio Scenen samt de 
to sitespecifikke forestillinger Tech-
no, der spillede på Gbar i Aarhus 
og Teater Republique i København, 
og Anekdoter, der blev opført på 
Lokalcenter Møllestien. Sargun Os-
hana stod bag idé og koncept på 
Aarhus Teaters forestilling Friheden 
og iscenesatte Stephen Kings Mi-
sery på Teater Republique i Køben-
havn. Herefter instruerede han 4:48 
Psychosis, Parasitterne og Audition 
på Aarhus Teater. 
Senest har han iscenesat den-
ungewertherslidelser på Aarhus 
Teater og S/H, mens Desertør 
på Teater Republique blev aflyst 
pga. covid-19. Sargun Oshana har 
modtaget både Teaterkatten for 
sit instruktørarbejde og har i både 
2019 og 2020 modtaget en Reu-
mert som Årets Instruktør for hhv. 
4:48 Psychosis og denungewerther-
slidelser på Aarhus Teater. 

18. januar 2021 tiltræder Sargun 
Oshana stillingen som direktør for 
Teater Grob. 

CV KREATIVT TEAM

DAVID CORNELIUS PRICE
Koreograf assistent 
David Cornelius Price (DK) har 
siden 2020 været ansat ved Black 
Box Dance Company som asso-
cieret kunstnerisk leder og produ-
cent. Med en tidlig begyndelse i 
balletten, debuterede David som 
professionel danser i en alder af 
15 år. Han blev sidenhen uddannet 
ved Den Danske Scenekunstskole i 
2011, dengang Statens Teaterskole. 
David har arbejdet i både ind- og 
udland, som både kompagni- og 
freelancedanser i samarbejde med 
en lang række koreografer og sce-
nekunstnere. David har bl.a. været 
danser ved Black Box Dance Com-
pany og modtog for uden øvrige 
udmærkelser i 2014 en Reumert 
Talentpris og i 2017 Balletmester 
Albert Gaubiers pris. Han har læst 
ved Copenhagen Business School 
og er i dag studerende på Den 
Danske Scenekunstskoles Diplom-
uddannelse i Producentvirksomhed 
og Kulturledelse.
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SARAH FALK FREDELUND
Scenograf og lysdesigner

Arkitekt Sarah Falk Fredelund er 
specialiseret i mødet mellem lys, 
rum og mennesker. Hun har i en år-
række været Kreativ Chef ved Frost 
festival, med fokus på iscenesættel-
se af oplevelser i alternative venues 
særligt i krydsfeltet mellem musik, 
lys, arkitektur og øvrige kunstfor-
mer. Her har hun blandt andet stået 
bag opførslen af det store lyd- og 
lysværk ‘The Wave’ på Ofelia plads, 
som var nomineret til ‘Byens bed-
ste’ hovedpris I 2017. 

Hun har sidenhen siddet som lysan-
svarlig ved den anerkendte teg-
nestue Studio David Thulstrup, og 
blev blandt andet præmieret med 
‘Den Danske Lyspris’ for arbejdet 
på det nye Noma. 

I 2019 vandt Sarah den internati-
onale lyspris ’Top 40 under 40’ for 
hendes arbejde med byrum, interi-
ør, installationskunst og scenografi.

Sarah skaber nu værker i eget navn 
i ind- og udland, som strækker sig 
fra byrumsskulpturer og kunstlysin-
stallationer til scenografi, lysdesign 
og arkitektur, ved siden af at være 
underviser på Det Kongelige Aka-
demi. 

SØREN VESTERGAARD
Musiker, sangskriver, producer 

Søren Vestergaard har sammen 
med Pernille Rosendahl lavet hen-
des soloalbum Dark Bird. 

Han har også arbejdet med en lang 
række andre kunstnere, heriblandt 
Tue West, Rasmus Nøhr, Peter Belli, 
Anna David og Morten Remar. 

Siden 2012 har Søren Vestergaard 
været tilknyttet Universal Publishing 
og bl.a. været nomineret som årets 
sangskriver ved DMA.

MADS HORSBØL
Lyddesigner 

Mads Horsbøl har komponeret 
musik og lavet lyddesign på Teater 
Fluks´ forestilling Væk, den reumert-
nominerede [pAp-kAs] for Hvid Støj 
Sceneproduktion, De 39 Trin på 
Himmerlands Teater og Habibi på 
Opgang2. 

Han har desuden arbejdet som 
både afvikler og forestillingsleder på 
flere af Aarhus Teater og Randers 
Egnsteaters forestillinger, heriblandt 
Aarhus Teaters En Fortælling om 
Blindhed.  
Mads Horsbøl har desuden skrevet 
musik til Søren Marcussens digtsam-
linger “12 Digte, 12 Måneder” og 
lavet musik til filmen: ”Det Vi Husker 
Er Det Alt Vi Har”. Mads Horsbøl er 
også en del af orkestret Balliancen-
som sangskriver og guitarist.

MARK KENLY DOMINO TAN
Mode- og kostumedesigner

Modedesigner Mark Kenly Domino 
Tan startede sin karriere som pro-
fessionel designer allerede som 12-
årig, hvor han designede en kjole 
til daværende Prinsesse Alexandra. 

Han blev siden uddannet designer 
på Designskolen i Kolding og ar-
bejdede derefter for internationale 
modehuse som Balenciaga, Alexan-
der McQueen og Sonia Rykiel. 

I 2012 lancerede Mark Tan sit eget 
mærke, hvilket har indbragt ham 
international anerkendelse og flere 
priser, senest Årets Designer på 
ELLE Style Awards 2020. 

Mark Kenly Domino Tans designs 
er præget af luksus, høj kvalitet og 
stort fokus på materialernes kvalitet 
og udtryk. I 2019 designede Mark 
Tan kostumerne til Aarhus Teaters 
opsætning af det klassiske græske 
drama Orestien.

CV KREATIVT TEAM
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CV DANSERE
GIORGIA REITANI
Danser
Den italienske dansker Giorgia 
Reitani er uddannet ved Iwanson 
International School of Contempo-
rary Dance i 2016, derefter medlem 
i Tanzcompagniet Volkstheater 
Rostock (DE). Giorgia har bl.a. med-
virket i ”Il Trionfo” på Det Kongeli-
ge Teater. Hun startede i Black Box 
Dance Company i efteråret 2019.

JAUME LUQUE PARELLADA
Danser
Spanske Jaume er uddannet fra 
Conservatory of Barcelona, hvor 
han specialiserede sig i contempo-
rary dans. Derefter var han medlem 
af unge dansekompagni ITDan-
sa under den Kunstneriske leder 
Cathrine Allard i perioden 2016-18. 
Han startede i Black Box Dance 
Company i efteråret 2020.

ELENA NIELSEN
Danser
Elena Nielsen har en baggrund i la-
tin/standard dans og klassisk ballet. 
Hun var elev ved Den Kongelige 
Balletskole i Odense og blev færdi-
guddannet ved på Codarts, Univer-

MIKKEL ALEXANDER TØTTRUP
Danser  
Mikkel Tøttrup er uddannet fra 
Iwanson International School, 
München i 2018. Derefter har han 
medvirket i en række produktioner 
af bl.a. Johannes Härtl og Nadine 
Gerspacher. Derudover komponerer 
Mikkel også musik og har sat flere 
Teaterforeninger i gang.  Han star-
tede i Black Box Dance Company 
foråret 2020.

ROSIE STEBBING
Danser (understudy)
Irske Rosie startede sin karriere som 
danser ved Foundation Course, 
Northern School of Contemporary 
Dance i Leeds. Efterfølgende flyt-
tede hun til Holland for at studere 
ved kunstakademiet ArtEZ i Arn-
hem, fra hvilket Rosie i sit fjerde år 
er i praktik ved Black Box Dance 
Company.

CARL HUGHES
Danser (understudy)
Carl Hughes fra Storbritannien 
begyndte sin træning som 15-årig, 
hvilket førte til han fik adgang 
til Rambert School of Ballet and 
Contemporary UK i 2017. Han er 
i sæson 20/21 i praktik på Black 
Box Dance Company som led i sin 
uddannelse på Northern School of 
Contemporary Dance.

sity of Arts i Rotterdam fra i 2020. 
Her afsluttede hun sin uddannelse 
som praktikant ved Scapino Ballet. 
Hun startede i Black Box Dance 
Company foråret 2020.

JON IPINA
Danser
Den spanske danser Jon Ipina er 
uddannet fra Codarts, Universi-
ty of Arts i Rotterdam i 2020, og 
afsluttede sin uddannelse med en 
praktikplads på Skånes Dansteater 
i Malmö. Her dansede han i værker 
af bl.a. Ôrjan Andersson og Marcos 
Morau. Han startede i Black Box 
Dance Company efteråret 2020.

JASMINE GORDON 
Danser
Jasmine er uddannet fra Northern 
School of Contemporary Dance 
i Leeds i 2018, hvor hun efterføl-
gende forsatte med sin master MA 
med en praktikplads ved Phoenix 
Dance Theatre. Sidenhen har hun 
arbejdet med Ingrid Fiksdal såvel 
som Det Kongelige Teater. Hun 
startede i Black Box Dance Com-
pany foråret 2020.

CV MUSIKERE
PERNILLE ROSENDAHL
Se kreativt team 

SØREN VESTERGAARD
Se kreativt team

 

DENNIS AHLGREN
Dennis Ahlgren er uddannet fra Det 
Jydske Musikkonservatorium og 
spiller både guitar, bas og keybo-
ard i sit arbejde som bl.a. producer, 
arrangør og komponist. 

Han har turneret i både ind- og 
udland med Tina Dickow og spillet 
live med bl.a. Vincent Van Gogo, 
Susan Wolf, Søren Huss, Dicte, Hel-
gi Jonsson og Jonah Blacksmith. 

Som producer har han arbejdet på 
utallige studiealbums, heriblandt 
Tina Dickows Count to Ten, som 
vandt GAFFA-prisen for Årets Al-
bum i 2008. 

Derudover har han skrevet og ar-
rangeret musikken til Nabokrig på 
Mungo Park og sammen med Tina 
Dickow skabt score og soundtrack 
til filmen Oldboys, som indbragte 
en Robert-pris.
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Aarhus Teater Store Scene 11. februar - 12. marts 2021
Shakespeares eksplosive tragedie om magt, kærlighed og vanvid, med Jens 
Jørn Spottag i titelrollen og Katrine Wiedemann som instruktør

HOLD OGSÅ ØJE MED...
KONG LEAR

Aarhus Teater Studio 22. januar - 27. februar 
Ny dansk dramatik om internettets kønskrigere, de såkaldte incels. Jacob 
Madsen Kvols er eneste skuespiller på scenen. Stykkets monolog skrives af 
Nanna Cecilie Bang, iscenesættes af Liv Helm med scenografi af Aarhus  
Teaters huskunstner Nathalie Mellbye.

THE SUPREME GENTLEMAN

Aarhus Teater Stiklingen 25. februar - 27. marts 
Urpremiere på ny dansk dramatik om en ikonisk cigaret, feminisme og smørre-
de reklamesmil af den prisbelønnede forfatter Christina Hagen.

YOU’VE COME ALONG WAY, BABY

Aarhus Teater Scala 25. marts - 30. april 
Christian Lollike går i kødet på den radikale ener fra Blåtårn, Leonora Christi-
na, og dykker ned i danmarkshistoriens vildeste kærlighedshistorie. Frit efter 
Jammers Minde. Nanna Bøttcher og Kjartan Hansen spiller de bærende roller 
som Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt. 

LEONORA CHRISTINA - SANDHEDENS DRONNING

Aarhus Teater Store Scene 6. maj - 19. juni 
Årets store satsning: Danmarkspremiere på musicalsuccesen fra West End og 
Broadway, hvor Willy Wonka, spillet af Simon Mathew, inviterer hele familien 
ind i fantasiens søde slaraffenland. Baseret på Roald Dahls berømte bog. 

CHARLIE OG CHOKOLADEFABRIKKEN
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FOTOLISTE  
VITA DANICA
1. Klytaimnestras hævn
Overgang fra 1. til 2. akt (fra Scala Foyer til Scala)
Kor (Christian Hetland, Asta og Rikke) og Klytaimnestra (Nanna Bøttcher)

2. Ships - sang af Lydmor
Lydmor (Furie) og Nanna Bøttcher (Klytaimnestra)

3. Juryudvælgelse (alle)
“Lad mig vælge en jury ...” 
Rikke Lylloff (Athene) og Klytaimnestras Genfærd (Nanna Bøttcher) og Koret 


