
 

Birgitte Bauer-Nilsen 
Koreograf, ph.d. lektor i dans Birgitte Bauer-Nilsen har skabt dan-
seforestillinger og performative installationer i sit koreografisk arbejde 
i henholdsvis Europa, Asien, Afrika og i Grønland. Samtidig undervi-
ser Birgitte som lektor i dans og har givet gæsteforelæsninger og 
workshop i Europa, Asien, Afrika og i Grønland. 
 
Siden 1995 har Birgitte været kunstnerisk leder og koreograf for 
Yggdrasil Dance, hvis store projekter omfatter interkulturelle  danse-
forestillinger og performative installationer. Den performative installa-
tion Siku Aappoq/Isen Smelter blev opført i Grønland og var på turné i 
Norden 2016. De medvirkende internationale kunstner var; komponist 
og musiker Carsten Dahl, musiker Aviaja Lumholdt, installations-

kunstner Marianne Grønnow og lysdesign Jesper Kongshaug samt danser Thomas Johansen og 
Alexander Montgomery. Footprint er en danseforestilling, der blev opført i Koncertsalen i Tivoli 6. 
og 7. september 2012 og har været på turné i Indien 2016. Kunstnere bag produktionen Footprint er 
den danske pianist og komponist Niels Lan Doky, hans danske trio, og en vifte af nogle af Indiens 
mest fremtrædende musikere, så som Purbayan Chatterjee, Prabhu Edouard og Hamza Rahimtulla. 
Birgitte Bauer-Nilsen skabte koreografien til de højt estimerede danske og indiske dansere. 
I Sommerfuglen medvirkede tillige komponist Niels Lan Doky, dansere kom fra Vietnam, Tanzania 
og Danmark. Forestillingen blev opført på Operaen i Hanoi og Ho Chi Ming City, Vietnam og i 
Danmark . The Englightened One – Gautama Buddha blev skabt i samarbejde med den indiske ko-
reograf Kanak Rele fra Nalanda Dance Reasearch Center opført på Ravindra Natya Mandir, 
Pradhadevi, Mumbai. Smile -  er en danseforestilling med videoinstallation. Den handler om en na-
turkatastrofe. Den blev opført i Stavanger, Norge. 

Birgitte har undervist siden 1999 som lektor på Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stav-
anger, Norge i koreografi, artistic research, dans og samfund samt har foretaget udveksling projek-
ter med Bagamoyo College of Arts, Tanzania, Afrika og Nalanda Dance Research Center, Mumbai 
University, Indien.  

Birgitte var desuden koreograf/arrangør på det internationale arrangement "Byttehandel" Odin 
Teateret i Danmark, hvor professionelle kunstnere fra Bali, Indien, Japan, Brasilien og amatører fra 
København (i alt 150 deltagere) deltog. Birgitte har givet workshops og forsket i traditionelle og 
rituelle danse fra Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Tanzania og Grønland.  Hun har medvirket i 
det mest prestigefyldte danse kompagni i Danmark, Dansk Danseteater. Birgitte har været gæstefo-
relæsere ved forskellige universiteter i Europa, Asien, Afrika og i Grønland i danseantropologi, 
koreografi og artistic research. Samarbejde med Cambridge Universitet om klimaforandringerne i 
performative produkter. Bogudgivelse Koreografens blik – en performativ koreografisk metode til 
skabelse af en danseforestilling 2016.  

Ph.d.-afhandling med specifikt udgangspunkt i artistic research. Titel: Koreografens blik. Master, 
Titel: Dansens magi, Dans som kulturfænomen i den europæiske og den indiske kultur en ny dimen-
sion i kulturpolitikken Roskilde Universitet Center. Studier i dans i: Tanzania, Dar es Salamn og 
Bagamoyo, i Ubud, Indonesien og i Nrityagram Dance Village, Bangalore, Indien. Doug Crutsch-
field Dansestudio, danseuddan. Studier ved Department of Music and Dance, University of Massa-
chusetts, USA.  Studier ved Alvin Ailey, The American Dance Theater, New York City, USA. 


