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BERGEN DANSESENTERS FORMÅL:
Bergen Dansesenter har som formål å øke interessen for og spre kunnskap om dans lokalt og regionalt, og
skape større aktivitet i alle deler av dansefeltet.
Våre målgrupper er profesjonelle dansekunstnere og -pedagoger, og publikum generelt.
Bergen Dansesenter skal være et knutepunkt for profesjonelle dansekunstnere, være en ressurs på det
dansepedagogiske feltet og et bindeledd mellom dansemiljøet og publikum.
BDS skal spille en aktiv rolle i regionens scenekunst i spennet fra publikumsutvikler til kunstproduksjon.
VIRKSOMHETEN:
Bergen Dansesenter har en todelt virksomhet; regionalt kompetansesenter for dans og danse-/ballettskole.
Dette skaper BDS’ særpreg som formidler av kunnskap om hele løpet fra gryende danseinteresse til
profesjonell virksomhet.
OPPSUMMERING AV 2018 - VIKTIGE OPPGAVER OG BEGIVENHETER:
25 danse-/scenekunstnere, lokale, nasjonale, internasjonale, har i løpet av året vært innom Bergen
Dansesenter og benyttet våre studio som prøvelokaler/residens. BDS har ytterligere bidradd gjennom
konkrete produsentsamarbeid og rådgivning til en rekke av disse.
Vi har videre sett en ny samarbeidsvilje hos institusjonene i scenekunstfeltet som helt klart gavner
enkeltkunstnerne gjennom prosjekt som Dans – en fest!
STATUS OG FREMTIDIGE UTFORDRINGER:
Dansefeltet i Bergen og Hordaland er i sterk vekst. Dette har Bergen Dansesenter arbeidet for jevnt og trutt i
mange år, og vi gleder oss stort over denne utviklingen.
I tillegg til et omfattende og etablert miljø av dansepedagoger er det i ferd med å etableres en mer stabil
base av skapende og utøvende dansekunstnere i regionen. Vi ser en tendens til profesjonalisering i form av
høyere utdannelser innen dans (flere med MA i koreografi eller dansevitenskap), og mer bruk av
profesjonelle produsenter.
Det har blitt bedre tilgang på produksjonslokaler, visningsmuligheter og scener. Noen tiltak som er med å
løfte frem dansen er WRAP, Cornerteateret, Norway Fringe, Intro-serien til BIT Teatergarasjen, initiativet
Dans - en fest, Frontlosjefestivalen og et åpnere Carte Blanche som også inngår co-produksjon med lokale
kunstnere.
Det ser ut for at kunstnere fra vår region nå hevder seg bedre i kampen om stipend- og prosjektmidler fra
nasjonale instanser.
Dansefeltet involverer seg i andre kunstfelt, og vi ser særlig at det foregår samarbeid med profesjonelle
visuelle kunstnere og gallerier, samt inn mot musikkfeltet, komposisjon og elektronisk kunst.
Det er større bevissthet og åpenhet rundt faglig oppdatering og trening og Bergen Dansesenter har
formalisert våre samarbeid med Carte Blanche om en felles timeplan for gratis trening og PRODA, og
samarbeidet med BIT Teatergarasjen om kunstneriske workshops.
Regionen har fortsatt ikke høyere utdannelse på dans enn videregående skole. Kulturskolens
fordypningsprogram er med å bøte på dette, samt vårt eget kompani esc ungdomskompani for samtidsdans
og vårt tiltak for gradering i ballett innenfor RAD-systemet.
Utfordringene vi står overfor fremover er å strekke til med våre tjenester i et felt som ekspanderer og
profesjonaliseres, samtidig som vi står overfor en fylkessammenslåing som også vil kreve en utvidet
kapasitet.
Vi får et større fylke hvor det bør tilrettelegges for nyttige nettverk som går på tvers av større geografiske
avstander, og fasiliteres et tilbud og fagmiljø til viktige enkeltpersoner ute i distriktene.
Flere kunstnere jobber nå aktivt og suksessfullt med å skape nye produksjoner av høyere kvalitet. Det er
fortsatt en utfordring å få turnert og spilt allerede produserte forestillinger.
Synlighet i offentligheten er også et utfordrende punkt. Det er en kjensgjerning at kritikken svekkes i
dagspressen. Dette har ført til andre initiativ innen kritikkfeltet og mer nisjekritikk, men disse tiltakene kan
ikke erstatte den offentlige samtalen om kunsten.
BDS vil gjøre sitt for at Vestland, med Bergen i spissen, skal bli en enda sterkere region på dans og
scenekunst i årene som kommer.
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Kompetansesenteret:
BDS mottok for 2018 kr. 300 000 til kompetansesenteret fra Norsk kulturråd (søkt 400 000).
Vi har derved ikke kunnet øke volumet på tjenestene til det profesjonelle dansefeltet som ønsket og det har
kun vært mulig med en minimal økning av kapasiteten i administrasjonen.
De viktigste tiltakene for det profesjonelle dansefeltet har fortsatt vært produsentsamarbeid med
enkeltkunstnere og annen rådgivning og veiledning, gratis produksjonslokaler, og fagarrangement; SLIPP i
samarbeid med Proscen, og Dansepedagogisk seminar.
Rundt 1500 elever i grunnskolen opplevde dans gjennom BDS’ tilbud i Den kulturelle skolesekken i Bergen
som på 13. året stadig er svært populære.
Den Internasjonale Dansens Dag/ Dansens Dager med BDS som lokal arrangør, samlet igjen et stort og
bredt dansemiljø med hovedfokus på danseundervisningsfeltet og annen amatørdans. Dette er blitt et
arrangement som betyr noe for dansens synlighet i vårt lokale kulturliv.
Danse-/ballettskolen:
Skolen har i 2018 hatt en gledelig økning elevtall (ca. 440 elever hvert semester. BDS’ pedagoger gjør en
strålende jobb med å engasjere, motivere og formidle dansekunnskap.
Vi ser en økt interesse for dans blant ungdom og voksne, særlig for samtidsdans og ballett.
BDS fortsetter satsingen på opplæringen i klassisk ballett til barn og ungdom gjennom RAD-Royal Academy
of Dance og pedagog Elizabeth Guinoos solide kompetanse. Dette er et unikt grunnopplæringstilbud i ballett
som BDS stadig jobber for å utvikle og markedsføre.
ØKONOMI:
Driftsunderskudd 2018: kr. 75 014
Bergen Dansesenters ressurser står ikke lenger i forhold til behovene i et voksende lokalt og regionalt
dansefelt.
Vi økte i 2018 administrasjonskapasiteten med 20% (effektivt 10% siden 10% var betaling for arbeid som
tidligere er utført gratis av leder), og det er helt nødvendig med en videre styrking.
Offentlig støtte:
kr 663 000 fra Bergen kommune/driftsstøtte
kr 120 000 fra Hordaland fylkeskommune/driftsstøtte
kr 300 000 fra Norsk kulturråd/prosjektstøtte
kr 153 000 fra Bergen kommune til esc ungdomskompani
kr 175 500 fra Bergen kommune/Den kulturelle skolesekken
kr 15 000 fra Bergen kommune/prosjektstøtte Dansens Dager
kr 70 000 fra PRODA-profesjonell dansetrening
kr 100 000 fra Hordaland fylkeskommune/KUP-midler
Kompetansesenteret:
Kr 209 000 av den lokale/regionale driftsstøtten har sammen med midlene fra Norsk kulturråd utgjort
prosjektet «Styrking av dansekunst i vest»; et prosjekt på tils. kr. 509 000.
Den manglende økningen i støtten fra Norsk kulturråd gjør at de fleste driftskostnader, også de som er
knyttet til virksomheten for det profesjonelle dansefeltet, tas av de lokale og regionale midlene.
Det meste av resterende offentlig støtte går inn i øvrig virksomhet under kompetansesenteret.
Danse-/ og ballettskolen:
Kursinntekter 2018: kr 2 384 882
2017: kr 2 277 380 | 2016: kr 2 137 293 | 2015: kr 2 057 939 | 2014: kr 2 063 482 | 2013: kr 1 769 534 |
2012: kr 2 167 103 | 2011: kr 2 108 984 | 2010: kr 2 132 391 | 2008: kr 1 925 746 | Etabl.år 1997: kr 427 610.
SOSIALE MEDIER:
Vi har en strategi om bedre synlighet av hele vår virksomhet. Det innebærer jevn aktivitet på nettsiden, og
økt aktivitet på facebook uten at aktiviteten skal slå seg selv i hjel i algoritmene til facebook. Vi forsøker også
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å være aktive på instagram. Eksempelvis så har vi økt antallet eventer på nettsiden vår dramatisk. Vi er
bevisste på å lage egne eventer når det skjer noe hos oss. Vi co-hoster alle felleshendelser med BIT
Teatergarasjen, Proscen, USF og kunstnere vi samarbeider med. I tillegg deler vi nå alle Carte Blanche sine
workshops, og eventer hvor våre egne elever deltar. Vi går gjerne inn som co-host for dansekunstnere og
workshops som har tilhold i våre lokaler. Vi har hatt en voldsom økning i hvor synlig aktiviteten vår er på
nett.
I 2018 hadde vi 41 ulike eventer, 2017 hadde vi 16 stykker, 2016 var det 8 eventer, 2015 var det 2, 2014 kun
1, 2013 var det 6. Fra februar 2017 (det er så langt tilbake statistikken til facebook går) til 31. desember gikk
vi fra å ha 1578 page likes til 1948.
FAGLIGE UTVALG oa:
-BDS er fra 2018 med i Hordaland fylkeskommunes fagutvalg for DKS.
-BDS er fra 2018 med som fagressurs i Nettverksutvalget for Musikk, Dans, Drama i HFK.
-Leder har i flere år vært del av Norske Dansekunstneres ressursgruppe for danse-/ballettskoler som jobber
for utvikling og profesjonalisering av skolens drift.

Foto: Eli Sørensen
Fra danseklasse ballett RAD

DETALJERT OM VIRKSOMHETEN 2018:
Brukere og besøkstall:
Totale besøkstall for 2018: 23 337
20 513 elever, 1 646 betalende publikum og leietakere, 1 178 ikke-betalende brukere (dansekunstnere, esc
ungdomskompani).
Ansatte:
Administrasjon:
Liv Basberg, leder, 80 % stilling.
Lisa Nøttseter, nestleder, 80 % stilling.
Tina H. Engedal, produsent; engasjement, 10 % stilling.
Pedagoger:
Camilla Råkil Andersen, Roskva Yasmin Andersen, Liv Basberg, Julia A. Bergesen, Caroline Eckly, Adeline
Eikanger, Elizabeth Guino-o, Connie Loftaas, Nathalie K.K. Lågrinn, Line Malvik, Stephanie Mowinckel,
Henrik Nordin, Marcello Raciti, Sara Røisland Torsvik, Malin Nøss Vangsnes.
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Samarbeidspartnere
BDS samarbeider med BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Kunsthuset WRAP, Proscen, Bergen kulturskole
og USF Verftet, og jobber ellers aktivt for en dialog i dansemiljøet i regionen.
Nasjonale samarbeidspartnere er NoDa Norske Dansekunstnere, PRODA profesjonell dansetrening og
andre regionale kompetansesentra.

Styret:
På årsmøte 24.04.2018 ble dette styret valgt:
Veronica R. Thorseth 2018-2020 representant for det profesjonelle dansefeltet
Elizabeth Guino-o
2018-2020 representant for pedagogene
Roar Sletteland
2018-2020 NY
Heidi Jaeger
2018-2020 NY
Sittende medlemmer:
Jorunn Haakestad

2017-2019

Haakon Thuestad ble takket av etter 7 år i styret.
Styret har vært konstituert slik:
Jorunn Haakestad
leder
Roar Sletteland
nestleder
Veronica Thorseth
styremedlem
Elizabeth Guino-o
styremedlem
Heidi Jaeger
styremedlem
Liv Basberg og Lise Nøttseter har møtt for administrasjonen
Styrets arbeid:
Styret har avholdt 2 styremøter og årsmøte i 2018.
Saker som har vært oppe til behandling:
- Regnskap/Årsmelding 2017
- Revidert budsjett 2018
- Handlingsplan 2019
- Budsjett 2019
- Søknader om driftsstøtte for 2019 til kommune og fylke
- Søknad Norsk kulturråd om midler 2019 til kompetansesenteret
- Styrevalg
- Kunstfaglige satsinger og arrangement (Danse. Et sted o.a.).
Administrativ/faglig ledelse:
Administrasjonen har bestått av Liv Basberg, leder, og Lisa Nøttseter, nestleder.

BDS KOMPETANSESENTER:
Arrangement, formidling
Kulturskolesekken i Bergen:
Midlene til kulturskolesekken bevilges for et skoleår, og BDS fikk sin første ordinære bevilgning for skoleåret
2007/2008; kr 55 000. BDS har siden mottatt støtte hvert år til DKS.
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Utvalgt historikk:
2009/10: kr 60 000
2017/18: kr 110 500
2018/19: kr 135 500
BDS tilbyr et eget-utviklet opplegg i DKS: dansepedagogiske workshops med Hip Hop/Break, Kreativ
dans, Jazzdans samt en Workshop og foredrag om samtidsdans.
Tilbudet er svært populært, og BDS opplever at det er et stort behov og ønske i skolene om kompetente
pedagoger til å formidle dans, og at våre opplegg passer godt inn i skolens målsetting.
Kalenderåret 2018: tils. 64 gjennomførte workshops for ca. 1 500 elever.
Tilbakemeldinger:
«Tusen takk for en utrolig kjekk dag med Hiphop!
Både forsterket avdeling, mellomtrinnet og lærere var strålende fornøyd.
Hils Stephanie fra oss og takk henne for den knall gode jobben hun gjorde!
Håper vi får sjansen til å delta en annen gang også 😊»
Formidling i Hordaland:
BDS organiserte danseundervisning for alle ungdomsskoleelevene med valgfag «Scene» i Fusa kommune.
BDS har i flere år samarbeidet med Fusa og bidratt med danseundervisning i grunnskolen.
Dansens Dager:
Bergen Dansesenter er lokal initiativtaker og arrangør.
Dagen (29. april) ble etablert av UNESCO i 1982 og har blitt markert i Norge siden 1999.
Danseinformasjonen i Oslo er nasjonal arrangør.

Foto: Jon Vint
Dansens Dager på Festplassen, deler av det profesjonelle frilansfeltet i improvisasjon

I Bergen fant hovedmarkeringen sted lørdag 28. april:
-17 danse-/ballettskoler og ulike danseorganisasjoner
-500 deltakere
-Kunstnere fra det profesjonelle feltet:
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ImproLab – 10 av byens profesjonelle dansekunstnere
Kristine Nilsen Oma med Stovedans
BDS gjennomførte også skolebesøk i samarbeid med Dans i skolen.
Dansen foregår i det offentlige rom: Festplassen, Jernbanestasjonen, Bergen offentlige bibliotek.
Markeringen har vokst til et stort arrangement og er en produsentoppgave med omfattende planlegging og
gjennomføring.
BDS mottok prosjektstøtte fra Bergen kommune; kr. 15 000.
BDS’ bidrag fra driftsøkonomi: kr. 36 919.
Samarbeidspartnere:
Bergen offentlige bibliotek, Bekkalokket fotoklubb, BaneNor.
Deltakere:
Åsane Ballettskole, Step In Dansestudio, Bergen Dansesenter, Tango Abrazo, The Cottontails/BSI, BUL
Ervingen, Bergen kulturskole, Bømlo og Stord kulturskule, Spinae dansekompani, Perkonkalis latvisk
folkedans, Bergausis latvisk kulturskole, Hildemors dansesenter, Cuecas chilensk folkedans, Langhaugen
vidergående skole, Mexico Lindo.
De unges Festspilldag 28. og 30. mai:
Bergen Dansesenter er del av arbeidsgruppen ledet av Hordaland kulturskoleråd som arrangerer De
unges Festspilldag.
Elever fra kulturskoler i hele fylket og fra Bergen Dansesenter deltok i det todelte arrangementet Åpen scene
og Festforestilling, begge i Peer Gynt Sal.
Arrangementet er del av Festspillenes offisielle program.
Statoil Morgendagens helter er støttepartner for arrangementet.
esc ungdomskompani for samtidsdans:
BDS er formelt ansvarlig for esc og bidrar gjennom div. administrative tjenester og gratis prøvestudio.
Camilla Skrede Johannessen er kunstnerisk leder og produsent.
Prosjekt 2017 ble vist i mars 2018: Uncage, todelt forestilling av koreografene Ann-Terese Aasen og Daniel
Rodrigo Nilsen.
2018-prosjekt: Dream on, baby. Koreograf: winterguests/Alan Øyen. Forestillingen ble vist under
OKTOBERDANS og co-produsert av BIT Teatergarasjen.
Esc ungdomskompani mottok Bergen Teaterforenings Rampeløkten for 2018.
Bergen kommunes talentsatsing:
BDS er koordinator i danseundervisningsmiljøet.
Bergen kommune bevilget første gang i 2008 midler til unge talenter i dans og andre kunstformer.
Utvelgelse skjer i samråd med Camilla Skrede Johannessen, Langhaugen videregående skole/danselinjen
og esc, og fagsjef dans i Bergen kulturskole Camilla Råkil Andersen.
I 2018 mottok tre unge dansere personlig stipend: Nathalie Mathisen, Miriam Sandal og Ibeline Leversen.
Informasjon, rådgivning og formidling:
BDS har mottatt og fulgt opp henvendelser fra kulturinstitusjoner, bedrifter, lag/foreninger, skoler og fra
publikum i regionen ang. undervisningsoppdrag, oppdrag for dansekunstnere, skole- og studieprosjekt.
Fagbibliotek/studierom:
Det kombinerte fagbiblioteket/studierommet er en ressurs hvor dansekunstnere og andre kan fordype seg i
dansefaglig litteratur; teori, pedagogikk, historie. Dansekunstnere kan også bruke rommet, som ligger i
tilknytning til et av dansestudioene, i forbindelse med prøveperioder hvor man også jobber i studio.
BDS har i 2018 brukt få ressurser på innkjøp grunnet et ned-revidert budsjett.
Med større ressurser ønsker vi en aktiv formidling med mål om å stimulere og bidra til diskursen i
dansefeltet.
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Tiltak og tjenester for profesjonelle dansekunstnere og pedagoger
PRODA – profesjonell dansetrening:
Bergen Dansesenter er regionalt ansvarlig for PRODA, en nasjonal ordning med statlig støtte til
danseklasser og kompetansehevende workshops for profesjonelle dansere/koreografer/pedagoger. PRODAklassene fungerer også som et viktig møtested for frilanserne.
PRODA Hordaland fikk bevilget kr. 70 000 for 2018.
PRODA-tilbudet særlig i regionene, inneholder i stadig større grad også workshops og kompetansehevende
kurs i tillegg til ordinære treningsklasser.
Det ble arrangert i alt 33 klasser/workshops – hvorav:
11 klasser i samarbeid med Carte Blanche
4 workshops i samarbeid med BIT Teatergarasjen hvorav 3 under OKOTOBERDANS
1 klasse på Stord i samarbeid med Spinae Company
Dansepedagogisk seminar
BDS subsidierer med egen økonomi gjennom dekning av husleie og administrasjon; for 2018 kr 23 100.
Faglige arrangement:
SLIPP! er et bransjetreff for scenekunstfeltet i regionen og arrangeres i samarbeid med Proscen.
Det har vært arrangert 2 SLIPP-bransjetreff i 2018.
19. januar: Tematikken var strukturer og systemer i scenekunsten og relasjonene mellom institusjoner og
enkelt-kunstnere i Bergen. Open Window Theater, Frontlosjefestivalen, Teatertanken Vest, Norsk
publikumsutvikling og Arild Brakstad presenterte sine institusjoner/kunstnerskap.
4. september: Den nye kunstplanen for Bergen kommune ble presentert for første gang, v. kulturbyråd Julie
Andersland I forlengelsen av dette var fokus på samarbeid/coproduksjon mellom det frie feltet og
institusjonene i scenekunsten. Lederne av Carte Blanche, DNS, BIT Teatergarasjen, Hordaland teater og
FiB deltok i en panelsamtale. Avslutningsvis fortalte Camilla Liby Clausen om sitt arbeid som rådgiver for
scenekunst, fil og kulturnæringer i Bergen kommune, og Vibeke Flesland Havre representerte frilansskapernes perspektiv.

Foto: Millan Persdotter Persson Kulturbyråd Julie Andersland på SLIPP
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Produsenttjenester for frilans dansekunstnere
BDS hadde i 2018 samarbeidsavtale med 3 dansekunstnere som har mottatt gratis produsenttjenester.
I tillegg har 6 dansekunstnere mottatt mindre tjenester (rådgivning, veiledning).
25 dansekunstnere/prosjekt benyttet BDS’ lokaler gratis til produksjon og prøver; 18 kunstnere med base i
Bergen, 7 utenfra regionen.

Produsentsamarbeid:
• Lisa Colette Bysheim
•
Mirte Bogaert
• Magdalena From Delis/Spinae Company

Fra prøver på HVIDE SEIL. Foto: Magdalena From Delis

Søknadsveiledning, rådgivning, formidling:
• Yohei Hamada
Japansk dansekunstner med base i Bergen fra 2018. Utd. i Japan.
BDS bidrag: generell informasjon om etablering i Bergen/Norge, strukturer i scenekunstfeltet,
søknadsordninger lokalt og nasjonalt m.m.
Hamada har i 2018 bl.a. deltatt på Mind the Gap, Oslo.
Har i 2018 hatt produksjonstid i BDS’ lokaler.
• Karen Eide Bøen
Dansekunstner fra Bergen. Utd. Laban London og MA koreografi KHiO.
BDS bidrag: søknadsveiledning; tekster, budsjett, for prosjektet Desire & Resistance (endret til Love
& Emotions).
Eide Bøen deltok i august på Dans – en fest! med en arbeidsvisning av Love & Emotions som har
premiere våren 2019 i BIT Teatergarasjens program.
Har i 2018 hatt produksjonstid i BDS’ lokaler.
• Roskva Yasmin Andersen
Dansekunstner fra Bergen. Utd UiS, Amsterdam.
BDS bidrag: søknadsveiledning prosjektet Gjennom dine øyne, forprosjektsøknad til Kulturrådet.
Andersen deltok i august på Dans – en fest! med et utdrag fra forestillingen Underneath som så
hadde premiere under OKTOBERDANS.
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Brita Grov
Dansekunstner fra Stord som i 2018 har etablert seg med base i Bergen. Utd. Laban London.
BDS bidrag: søknadsveiledning for prosjektet Her Past In Their Present Now; forprosjektsøknad til
Kulturrådet.
Viste i 2018 forestillingen An effort to define the undefinable woman sammen med Sara Røisland
Torsvik på Cornerteateret.
Har i 2018 hatt produksjonstid i BDS’ lokaler.
Benedikte Sørbye
Dansekunstner fra Bergen som i 2018 etablert seg her etter endt utdanning i Oslo.
BDS bidrag: generell informasjon om dansefeltet, søknadsmuligheter lokalt og nasjonalt, knyttet til
arbeidet med utvikling av musikaler.
Sørbye viste høsten 2018 to egenproduserte/-skrevne musikaler på Cornerteateret; Tinder og Hjem
til jul.
Sara Røisland Torsvik
Dansekunstner som i 2018 har etablert seg i Bergen. Utd. Laban London.
BDS bidrag: generell informasjon om dansefeltet, søknadsmuligheter lokalt og nasjonalt.
Viste i 2018 forestillingen An effort to define the undefinable woman sammen med Brita Grov på
Cornerteateret.
Har i 2018 hatt produksjonstid i BDS’ lokaler.

Gratis prøve-/produksjonslokale i BDS’ studioer:
-Antall dager: 317 fordelt på 2 studio
-Besøkstall: ca. 650 personer
-Årsverk: ca. 1,1

Lisa Colette Bysheim med «Ekko» på Dans – en fest!. Foto: Laimonas Puisys

Følgende kunstnere har hatt prøve-/produksjonstid i BDS’ lokaler:
• Lisa Colette Bysheim – se over
• Mirte Bogaert – se over. Bogaert har også hatt studiovisninger høsten 2018.
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Yohei Hamada – se over. Hamada har også hatt studiovisninger høsten 2018.
Karen Eide Bøen – se over
Roskva Yasmin Andersen – se over
Brita Grov – se over
Sara Røisland Torsvik – se over
Benedikte Sørbye – se over
Ine Terese Hogstad m. fl.
Hogstad har høsten 2018 stått for organisering av ImproLab – et uformelt verksted hvor et
varierende antall dansekunstnere møtes til improvisasjonsøkter.
Michael Laundry
Performancekunstner med base i Bergen. Prøvetid med prosjektet Ubi sunt: The Swimmer vist på
BITs Prøverommet i august.
Oda Brekke og Maia Means
Dansekunstnere med base i Stockholm (Brekke er fra Bergen). Residens-periode ved BDS med
prosjektet On top of things vist på BITs Prøverommet i april.
Lilian Maria Bjertnes
Dansekunstner fra Bergen. Prøvetid med prosjektet Au naturel vist (arbeidsvisning) på
Cornerteateret i november.
Monica M. Reksten og Mari Frogner
Reksten har base i Bergen og Frogner i London. Prøvetid, studiovisning.
Eva Pfitzenmaier og Maik Riebort
Hhv musiker og dansekunstner, Bergen/Berlin. Prøvetid med prosjektet Song vist med en
arbeidsvisning under Dans – en fest!
Alwynne Pritchard
Komponist, musiker, performancekunstner med base i Bergen. Prøvetid med div. prosjekt.
Jingyi Wang og Idun Vik
Performance-/scenekunstnere med base i Bergen. Prøvetid med prosjektet Non-capitalistic auction
som ble vist i BIT Teatergarasjens program i mars.
Sina Saberi
Dansekunstner fra Iran. Artist in Residence ved Bergen kommunes AiR-ordning på USF Verftet og
dansekunstner under OKTOBERDANS. Brukte også BDS’ studio under sitt residensopphold.
Daina Ashbee
Dansekunstner fra Canada. Viste forestilling under OKTOBERDANS og brukte i denne forbindelse
BDS’ studio til prøver/forberedelse.
Stian Danielsen
Dansekunstner med base i Oslo. Opphold i Bergen våren 2018 (danser i DNS-musikal) og brukte
BDS’ studio til arbeid med div. egne prosjekt.
Mirjam D. Berg og Maria Bjorvand
Dansekunstnere fra Bergen. Prøvetid til div. danseoppdrag.
Henrik Nordin
Dansekunstner (hiphop) fra Bergen. Prøvetid til div. danseoppdrag.

Annen bruk av BDS-lokaler:
Gratis bruk:
esc ungdomskompani, PRODA-profesjonell dansetrening.
Rabatterte utleiepriser for annen dansevirksomhet:
Høyskolen for Dansekunst, KHiO, Jussdans/UiB, Zamila orientalsk dans, Terpsichore/UiB, Irish Dance
Company, BAAF – Bergen African Arts Festival, Cottontails, m.fl.
Dans – en fest!
BIT Teatergarsjens sesongåpning høsten 2018 var et fellesprosjekt initiert av BIT Teatergarasjen og
arrangert i fellesskap med Bergen Dansesenter og Carte Blanche, og i samarbeid med det lokale, skapende
11
Bergen 30. april 2019 ÅRSMØTE
Stiftelsen Bergen Dansesenter

Årsberetning 2018

www.bergen-dansesenter.no
og utøvende dansemiljøet i regionen. Formålet var å presentere status for, undersøke innholdet av- og vise
fram mest mulig fra et dansefelt i rivende utvikling.
Totalt medvirket 21 utøvere i visningene.
Dette ble en lavterskel, hyggelig møteplass for både publikum og kollegaer og mange var tilstede under
store deler av festivalen. Kunstnerisk var dette også uventet nyttig, å få vist verker på ulike stadier til allment
publikum, samtidig som mange av de tilstedeværende også var fagfolk. Flere prosjekter fikk tatt et stort
sprang fremover, høstet nyttige erfaringer og knyttet nye kontakter.
Alle parter har uttrykt ønske om å fortsette samarbeidet og bidra i fellesskap med våre ulike
kompetanseområder og ressurser som en årlig hendelse, eventuelt annethvert år med mål om å presentere
og løfte frem det lokale dansefeltet og nå ut til nye publikummere.
Prosjektet ble støttet av Bergen kommune og FFUK.
Dans. Et sted – mønstring av stedsspesifikk dans:
BDS er initiativtaker og produsent.
Prosjektet ble første gang gjennomført i 2013 og igjen i 2014.
Det ble så gjennomført et forprosjekt høsten 2015 og interim-events i 2016 med midler fra Bergen kommune.
Pga manglende økonomi har ikke Dans. Et sted hatt aktivitet i 2018.
Dansepedagogisk seminar:
BDS er initiativtaker og arrangør.
Dette årlige arrangementet samler pedagoger fra hele fylket; ansatte i private danse-/ballettskoler,
kulturskoler, videregående skoler og høyskoler.
Seminaret ble avholdt 9. november.
20 deltakere
Kursholder: Karstein Solli
Seminaret ble i 2018 arrangert som et samarbeid med PRODA.

DANSE-/BALLETTSKOLEN:
Skolens formål er å tilby kvalitetsopplæring i dans for alle aldre med profesjonelt utdannete pedagoger. Det
skal være mulighet til kontinuitet og progresjon for dem som ønsker å satse videre mot en danseutdanning.
Profil:
Kjernen i danse- og ballettskolens faglige profil er de tradisjonelle sceniske danseformene klassisk ballett,
jazzdans og samtidsdans. Hiphop regnes også som en sentral danseform både på samtidsdansscenen og i
teatersammenheng.
Vi har i 2018 hatt fokus på å skape tettere bånd mellom danse-/ballettskolen og kompetansesenteret slik at
man som danseelev også får en kunnskap om dansekunsten, blir interessert i å se forestillinger og også
føler tilhørighet til hele Bergen Dansesenters virksomhet.
Mange av BDS’ pedagoger kombinerer dansepedagogjobb med dansekunstnerisk arbeid som
danser/koreograf, og vi ser at dette bidrar til dette.
BDS har også en dialog med Carte Blanche og BIT Teatergarasjen om billettilbud for danseelevene til
forestillinger, workshops m.m.
BDS tilbyr danseundervisning til alle aldersgrupper og har en unik aldersspredning fra 2 år til seniorer.
Samtidig får elever som ønsker å utvikle seg mot en dansekarriere mulighet til kontinuitet og progresjon mot
en høyere utdanning.
RAD – Royal Academy of Dance:
BDS startet i 2013 med gradering/eksamen gjennom det internasjonale undervisningssystemet RAD/Royal
Academy of Dance og styrket derved grunnopplæringen i klassisk ballett.

12
Bergen 30. april 2019 ÅRSMØTE
Stiftelsen Bergen Dansesenter

Årsberetning 2018

www.bergen-dansesenter.no
Våren 2018 gjennomførte 12 elever gradering med strålende resultater. Graderingen ble ledet av en av
RADs internasjonale sensorer, og BDS’ pedagog Elizabeth Guinoo som fra 2016 er sertifisert RAD-pedagog,
har vært ansvarlig for undervisningen.
Pedagoger:
Ca. 2 årsverk fordelt på 10-12 pedagoger hvert semester.
Bergen Dansesenter har et sterkt fokus på egne pedagogers faglige kompetanse og utvikling og har en egen
budsjettpost til pedagogenes faglige utvikling (kurs, studiemateriell).
Våre pedagoger har alle en høyskoleutdanning i dans el. tilsvarende.
BDS følger Norske Dansekunstneres (NoDa) anbefalte lønnssatser for pedagoger.
BDS følger NoDas retningslinjer for drift av danseskoler og er representert i Nodas ressursgruppe som
jobber for profesjonalisering av danse-/ballettskolenes drift og for å trygge pedagogenes arbeidsforhold.
Undervisningsstruktur:
Semesterkurs:
2 semestre pr. år; 18 uker vår og 15 uker høst. Ca. 40 ulike kurs hvert semester.
Elevantall 2018: tils. 880; 440 hvert semester.
Elevene er i alderen fra 2 år til 80+.
Sommerkurs:
-Sommerkurs for barn og ungdom 10-15 år i første uke av sommerferien.
30 deltakere.
-Summer Intensiv– et fire dagers kurs i august med klasser på høyt nivå for ungdom/voksne.
52 deltakere.
Elevstipend:
Bergen Dansesenter deler hvert semester ut 1-2 stipend til elever som ønsker å satse på en mer intensiv
trening og på sikt en danseutdanning.
Stipendmottakeren betaler en basisavgift, og all trening utover dette er gratis.
Ordningen har eksistert siden 1999, over 20 stipendmottakere har gått videre til høyere utdanning i dans, og
mange av dem er i dag aktive dansekunstnere/dansepedagoger.
NYTT høsten 2018: 2 ballettstipend (gutt, jente) for elever i alderen
Stipend 2018: Lise Joanne Nergård, Suzette Miller, Andrea Tungodden, Sara N. Rückmann (ballett), Ivo L.
Rückmann (ballett).

Elevforestillinger/opptredner o.a.:
Elevene ved Bergen Dansesenter deltok i løpet av året i 7 forestillinger/opptredener:
Sverre W. Monsen 150 års-jubileum 13. april
Elever fra samtidsdans og jazzdans i koreografi av pedagog Line Malvik.
Den Internasjonale Dansens Dag 28. april
Bergen Dansesenter er arrangør – se over.
6 elevgrupper fra BDS deltok.
Festspillenes Familiedag på Siljustøl 27. mai
Elever klassisk ballett og hiphop i koreografi av pedagogene Elizabeth Guinoo og Henrik Nordin.
Samarbeid med Dukkenikkerne v. Jan Holden.
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Familiedag på Siljustøl. Foto: Mathilde Strønen Damm

De unges festspilldag/Festspillene 28. og 30. mai
Bergen Dansesenter er med i arbeidsgruppen som arrangerer De unges festspilldag – se over.
1 elevgruppe deltok i Festforestillingen, 5 elevgrupper deltok i Åpen scene.
Kulturnatt 14. september
3 elevgrupper deltok.
OKTOBERDANS 2018
Elever deltok i Diorama av dansekunstner/koreograf Ingri Fiksdal.
BDS Juleforestilling i Studio USF 8.-9. desember
Så godt som alle elevgruppene deltok i BDS’ tradisjonelle juleforestilling. 6 forestillinger med fulle hus (ca.
600 publikummere).

Antall tjenester og arrangement 2018:
Kompetansesenteret:
Produsentsamarbeid; antall dansekunstnere
Rådgivning, veiledning; antall dansekunstnere
Gratis prøvelokale; antall dansekunstnere/prosjekt
Antall prosjekt BDS produsent/co-produsent

3
6
21
8

Danse-/ballettskolen:
Elevarrangement

7
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Foto: Eli Sørensen Fra generalprøve på juleforestillingene, ballett RAD

DRIFT OG UTVIKLING FREMOVER
BDS vil i årene fremover i enda sterkere grad fremhev sitt særpreg som en mangfoldig og inkluderende
institusjon. Dette er en positiv verdi og et potensiale for samspill og samvirke til beste for det profesjonelle
dansekunstfeltet, amatørfeltet og publikum.
Fra 2020 vil Bergen Dansesenter være regionalt kompetansesenter for hele Vestland fylke.
Vi skal være tilstede for et dansefelt i Bergen i sterk vekst hvor BDS er en vesentlig del av infrastrukturen og
forutsetningen for videre utvikling. Og vi skal utvide vår virksomhet til de nye delene av fylket med mål om
mer profesjonell dans også utenfor Bergen og en større utveksling av kunstnere og produksjoner, tanker og
idéer mellom Vestlandet, Norge og verden ellers.
Dette krever betydelig mer ressurser til både administrasjon og tjenester.
Bergen Dansesenter har følgende retningslinjer for driften fremover:
-BDS skal styrke og kvalitetssikre den administrative kapasiteten de neste 3 årene.
Det er avgjørende for fremtidig drift at administrasjonskapasiteten samsvarer med volumet av virksomhetens
oppgaver.
-BDS skal tydeliggjøre sin posisjon gjennom økt synlighet og branding.
BDS skal løfte frem virksomhetens mangfold som sin fremste verdi og særpreg.
-BDS skal spille en aktiv rolle i Bergensk scenekunst i spennet fra publikumsutvikler til
kunstproduksjon.
BDS skal jobbe for et aktivt samvirke mellom danse-/ballettskolen og kompetansesenteret med et mål om
styrke forbindelsen mellom amatører/danseelever, profesjonelle dansekunstnere og publikum.
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Økonomi 2018:
Kursvirksomheten hadde samlede inntekter på kr 2 384 882
Årsresultat
kr 75 014 (underskudd)
Driftsstøtte fra Bergen Kommune
kr 663 000
Driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune
kr 120 000
Støtte fra Norsk kulturråd
kr 300 000
Esc ungdomskompani støtte fra Bg. kommune 303 000
(både 2017- og 2018-prosjektet ble gjennomført i 2018).

Bergen Dansesenters totale klimafotavtrykk: 6,6 t CO2

Bergen 30. april 2019

Jorunn Haakestad
styreleder, sign.

Roar Sletteland
nestleder, sign.

Veronica R. Thorseth
styremedlem, sign.

Heidi Jaeger
styremedlem, sign.

Elizabeth Guino-o
styremedlem, sign.

Liv Basberg
daglig leder, sign.
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