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India Today/Copenhagen Tomorrow bliver

det største arrangement om Indien til dato

og  okuserer på kunst, mode, design, film,

dans, videnskab og erhverv. Formålet er at 

gøre danskerne bekendt med det moderne 

Indien med dets fantastiske dynamik.

INDIA: ART NOW
STED: ARKEN – Museum for Moderne Kunst

DATO: 18. august 2012 – 13. januar 2013

I efteråret 2012 vier ARKEN hele sit særud-

stillingsareal til en omfattende præsentation 

af indisk samtidskunst. Mange af kunstnerne 

skaber nye værker specielt til ARKENs ud-

stilling. NOTE: Ved fremvisning af en FOOT-

PRINT billet får man 20% rabat på entre til 

ARKEN.

INDIA: FASHION NOW
STED: ARKEN – Museum for Moderne Kunst

DATO: 18. august 2012 – 13. januar 2013

ARKEN viser farverige, humoristiske, fanta-

sifulde, skulpturelle og eksperimenterende 

kreationer af de syv mest fremtrædende 

unge indiske designere. De unge designeres 

kreationer danner bro mellem det lokale og 

det globale, mellem fortid og nutid.

NOTE: Ved fremvisning af en FOOTPRINT 

billet får man 20% rabat på entre til ARKEN.

INDIAN INDIES 
– BOLLYWOOD AND BEYOND

STED: CINEMATEKET

DATO: 19. august– 16. september 2012

Fra den nye Bollywood-generation, over 

genrefi lm og sorte komedier til psykolo-

giske dramaer og kompromisløse kunstfi lm 

fra undergrunden præsenteres de bedste 

nye titler, der for alvor har givet indisk inde-

pendent-fi lm sit gennembrud.

BLUE LOTUS,
SHASHANK SUBRAMANYAM, 

MARILYN MAZUR
OG PATRI SATISH KUMAR
STED: Copenhagen JazzHouse 

DATO: 21. september 2012, kl.20.

Jazz møder traditionel indisk musik i et 

spændende kulturmøde, når Blue Lotus går 

på scenen sammen med Shashank på Bam-

bus fl øjte og perkussionisterne Patri Satish 

Kumar og Marilyn Mazur.

SWAN LAKE REVISITED 
STED: Det Kongelige Teater

DATO: 20. oktober – 21. oktober 2012, kl. 20.

Rhythmosaic Dance Company opfører en 

ny, moderne fortolkning af den klassiske, 

russiske ballet Svanesøen, der her er for-

vandlet til en indisk-fransk danseforestilling, 

som kombinerer jazz, kathak-dans, step-

dans og fl amenco.

BLUE LOTUS, 
SHASHANK SUBRAMANYAM 

OG PATRI SATISH KUMAR
STED: ARKEN 

           – Museum for Moderne Kunst

DATO: 21. oktober 2012, kl. 14.

Blue Lotus, bestående af guitaristen Mikkel 

Nordsø, Tine Rehling på harpe og Ole Theill 

på trommer og tabla mødes på scenen 

sammen med Shashank på Bambus fl øjte 

og perkussionisten Patri Satish Kumar.

ET UDSNIT AF AKTIVITETERNE:

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.INDIATODAY.DK



I en tid hvor stress og zapkultur er domi-
nerende, er der en voksende interesse for 
at forsøge at gå andre veje. Der er skabt et 
behov for at opsøge de rolige øjeblikke, som 
hver-dagen også indeholder. 

Forestillingen Footprint handler om de 
mange fodspor, vi sætter, når vi oplever 
sorg og kærlighed – i søgen efter balance. 
I forestillingen følger vi Siddhartha, der med 
åbne øjne vover at erfare virkeligheden, 

som den er i al sin dramatik, men uden  at miste 
sin indre balance. Siddhartha og Yashodhara 
bliver i forestillingen skildret gennem fl ere per-
soner. 

Footprint tager publikum med på en rejse i 
Siddharthas fodspor hvor tro, nydelse, sorg 
og kærlighed udforskes for forhåbentlig at 
opnå balance i livet efter rejsen er afsluttet 
som Buddha. Det er en abstrakt fortælling 
med udgangspunkt i historien om Siddhartha.

Indisk musik med meditative klange og dans 
med bevægelser gennem chakraer fra yoga 
og balancerede tilgange til livet er betagen-
de medier til netop at fortælle denne historie. 
De enkelte dansesekvenser i forestillingen vil 
være en fusion af indisk klassisk dans, contem-
porary indisk dans, martial art, yoga og mo-
derne dans samt release teknik. Musikalsk vil 
der blive stiftet bekendtskab med alt fra citar 
og tabla musik til jazz og elektronisk musik.

Konceptet til Footprint blev skabt af Birgitte 
Bauer-Nilsen efter et længere ophold i Indien 
i 2011: ”Her koreograferede jeg en forestilling 
om Siddharthas vandring. Jeg har de sidste 
25 år jævnligt besøgt forskellige dansested-
er i Indien og har haft udveksling med disse 
dels i Indien dels i Norge og Danmark. Min 
fascination og inspiration af indisk dans og 
musik har tilføjet mig en større forståelse 

for forskellige bevægelsesformer og brug af 
kropsudtryk, som tillige har betydet en udvi-
det såvel kunstnerisk som social dialog med 
mine samarbejdspartnere.”

Musikeren og komponisten har Niels Lan Doky 
har i samarbejde med den indiske DJ Hamza 
skabt et spændende lydtæppe, og udtaler i 
den forbindelse: ”Som det næststørste land i 
verden og med sin urgamle og højtudviklede 
kultur, spiller Indien i højere grad end no-
gensinde, en væsentlig rolle i det moderne 
globale samfund. Danmark er på sin helt egen 
måde også en meget højtudviklet kultur, og 
har netop nu større international bevågenhed 
og gennemslagskraft end nogensinde. Mødet 
mellem Danmark og Indien igennem en nu-
tidig fusion af to essentielle kunstarter, musik 
og dans, er for mig dybt fascinerende og in-
spirerende.”

BAGGRUNDEN FOR FORESTILLINGENFOOTPRINT

SPONSORER:
Forestillingen er støttet af: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Statens Kunstfond,

Statens Kunstråds DIVA-fond, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,

Augustinus Fonden, Konsul Georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond, BESTSELLERFONDEN,

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, samt Center for Kultur og Udvikling.

IDE- OG KONCEPT........................................................................................Birgitte Bauer-Nilsen

KOREOGRAFi........................................................................................Birgitte Bauer-Nilsen og 

              Attakkalari Centre of Movement Arts

KOMPOSITION OG MUSIK..............................................Niels Lan Doky og Hamza Rahimtulla

SCENOGRAFI.................................................................................................Marianne Grønnow

LYSDESIGN......................................................................................................Jesper Kongshaug

DANSERE...............................................................Hema Bharathi Palani, Denny Machampilly, 

                                                               Keya Ann D’Souza, Ellesiv Selseng, 

             Thomas Johansen og Minna Berglund

MUSIKERE.........................................Prabhu Edouard, Hamza Rahimtulla, Niels Lan Doky,   

                                  Purbayan Chatterjee, Jonathan Bremer, 

                  Emil Spányi og Niclas Bardeleben.

PR......................................................................Sidsel Lee Winthrop, BESTSELLERFONDEN 

           samt Christian Møller, Have PR

PLAKAT...........................................................................................................................Robin Hart

ADMINISTRATION.....................................Projektcentret, Dansehallerne v/Hanne Svejstrup 

        og Jens Christian Jensen

1.   Siddhartha befi nder sig i det skønne palads, 
     han længes efter at møde virkeligheden uden for paladset
2.  Siddhartha tager ud og ser sygdom  
3.  Han oplever munke (sanyasis)  
4.  Siddhartha beslutter sig for at forlade paladset
     og tager afsked for at undersøge det evige 
     spørgsmål om fødsel og genfødsel
5.  Yashodhara (Siddharthas hustru) fortvivler over, at han er rejst
6.  Yashodhara går i sorg - eftertænksomhed
7.   Siddhartha søger efter middelvejen, balancen. 
     Undervejs udfører han rituelle handlinger
      og meditation. Han opdager at middelvejen fi ndes 
     ved ikke kun at mediterer og sulte sig selv,
      men ved at søge balancen mellem de forskellige handlinger
8.  Siddhartha bliver fristet af vrede, jalousi, grådighed m.v. 
9.  Derpå modtages afklaringen
10. Og tilgivelse

Forestillingen indeholder ti scener,
der på smukkeste vis er rammen for fortællingen:


