27. juni 2017

Dansehallerne i bevægelse
Ny sæson, nye rum, nye samarbejdspartnere

Dansehallerne giver krop og stemme til ubegribeligheder og fornøjelige oplevelser, når
vi fra september 2017 bevæger os fra den nuværende ramme til nye alternative rum.
I sæson 2017/18 bevæger Dansehallerne sig rundt i København og Danmark for at præsentere nye
kunstneriske oplevelser i samarbejde med markante og spændende kunstinstitutioner, partnere og venues.
Gennem ny koreografisk scenekunst skaber Dansehallerne særlige øjeblikke, sanselige oplevelser,
der inviterer til nærvær, medskabelse, dialog og refleksion.
Vi er netop ved at afrunde Dansehallernes tid i vores nuværende hvide bygning, Tap E i Carlsberg
Byen. Siden 2009 har Dansehallernes utallige forestillinger og events inviteret publikum indenfor til
nærværende øjeblikke på de tre scener og til tider rundt i hele den imponerende, store bygning. Det
har været en fantastisk ramme og samlingssted i Carlsberg Byen for den koreografiske scenekunst
igennem de sidste 8 år. Nu tager vi hul på et nyt spændende kapitel i Dansehallernes historie, hvor
nye muligheder åbner sig. Fra midt september 2017 vil Dansehallernes administration midlertidigt
flytte til Regnbuepladsen 7, København V.
Vi bevæger os for at bevæge dig
Bevægelser kan være mentale og fysiske. Når vi bevæger os sammen påvirkes vores sind, tanker og
kroppe. Koreografi organiserer bevægelser gennem tid og rum, og helt nye betydninger opstår. Det
kan være både smukt, ophidsende, grimt eller provokerende. Ubegribeligheder blandes med det
genkendelige og giver os nye indfaldsvinkler på det, som sker lokalt, nationalt og globalt. Den
koreografiske scenekunst gør helt enkelt livet både mere lystbetonet og spændende.
Dansehallerne takker publikum og kunstnere, modige og nysgerrige for sæson 2016-17. Vi forventer
os meget af det kommende år - og kan næste ikke vente til at løfte sløret for de spændende
kunstnere, samarbejdspartnere, værker og aktiviteter, vi har på programmet i sæson 2017/18.
Glæd dig til lanceringen af Dansehallernes program 2017/18, som sker 31. august 2017
på vore sociale medier og på dansehallerne.dk.
Hav en forrygende sommer,
Dansehallerne

