Nyhedsbrev 11 / Lige nu / Efvas ord / God jul - dec. 2017

Den gode tanke
Nu er byen pyntet op til jul, og alle butikker gør, hvad de kan for at lokke os til at forbruge
endnu mere end forrige jul. Hvert år slår julehandlen nye rekorder, og vi pakker de dyre
julegaver ind og lægger dem under træet. Det viser statistikkerne i hvert fald. Måske skulle vi
pakke nogle alternativer ind? Hvorfor ikke et træ, et æsel eller en cykel fra Action Aid
(www.presentermotfattigdom.se)? Hvorfor ikke en kunstoplevelse, som f.eks. billetter til
vores festival Close Encounters på Den Frie Udstillingsbygning 14-18. feb. 2018? Eller
måske kan du skrive et digt, en historie eller noget andet kærligt?
I Dansehallerne praktiserer vi en nisse-tradition på kontoret. Vi skriver alle vores navne på et
stykke papir og lægger dem i en bunke. Så trækker vi hver et navn, holder resultatet
hemmeligt og forsøger at overraske den, hvis navn vi har modtaget med hemmelige gaver,
eller andre små overraskelser i hverdagen. Når vi samles inden juleferien, gætter vi på, hvem
vores egen nisse har været ... Du ved, man har ikke mere sjov, end den man selv laver.
Har du set filmen The Square? Den handler meget om de små, værdifulde forskelle, vi gør
for hinanden i hverdagen. Måske kan man udvikle den firkant, der udgør kunstværket, til at
blive større? Forestil dig at Rådhuspladsen var ”The Square” ... her kan vi pakke alle vores
gode tanker ind og åbne pakken sammen.
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Min ko og jeg har mange samtaler om ansvar, deltagelse og hvad det vil sige at være et godt
menneske (eller en ko). Som sædvanlig har vi lidt forskellige meninger. Det er så interessant
at have disse dialoger. Jeg mærker, at jeg lærer noget nyt hver gang, og mit blik på verden
og dagligdagen får nye vinkler. Det gør mig så taknemmelig. Hun vil gerne have en god
julegave! Jeg tror, jeg vil give hende en sang. I en pakke. I en rigtig flot pakke.
Uanset hvad du gør, ønsker alle os her fra dansehallerne dig en rigtig god jul, fejret på den
måde, der passer dig bedst. Vi ses i januar til en rigtig interessant, spændende og
udfordrende forårssæson.
God jul

Efva
Hver måned skriver Dansehallernes kunstneriske leder Efva Lilja et indlæg til Dansehallernes nyhedsbrev med
refleksioner over kunsten og dens betydning i vores samfund og samtid. Indlægget kan også findes på
dansehallerne.

