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Yggdrasil Dance har været på turné til Indien i december 2016, hvor Footprint blev opført på 
Bharat Nivas, Sri Aurobindo Auditorium i Auroville, på Muktalshi i Raipur og på The Morthers 
School i New Delhi. 
 
SPILLESTEDERNE  
På de 3 spillesteder var der ca. 1000 publikum på hvert spillested. Den første opførelse på Bharat 
Nivas i Auroville spillede vi for en internationalt publikum, hvor begejstringen var stor med fine 
tilbagemeldinger fra arrangørerne og publikum. De var specielt opmærksomme på den flotte 
beretningen om Siddhatha’s vej til Buddha, det spirituelle og yoga bevægelserne, der blev udført 
inden for den moderne dans og helhedsoplevelsen mellem musik, scenografi/installation, lysdesign 
og dans. Den var meget meditativt betagende i en unik skønhed, ”som de sagde”.  

 
Vi havde et meget vellykket prøveforløb på Cripa Hall i Auroville, et fantastisk prøverum i 7 dage, 
hvor vi blev flot serviceret med studie, projektor og frokost. 
 
Vi boede i Bharat Nivas Guest House Atithi Griha, som var smukt og enkelt indrettet og fik serveret 
vegetar mad. Vi var glade for det samarbejde, vi havde med vore arrangører Tapas Bhatt i 
Auroville. Tapas skrev: ”Auroville being an international community, always appreciate such 
excellent & high quality and well researched Indo-Danish Contemporary Dance work. The rich 
cultural interface dialogue was expressed so beautifully by the dancers. The Music and light & 
stage design was exquisite. Our audience just loved the show. It was highly appreciated by the 
Bharat Nivas Trust Members also.” 
 
Derefter tog vi til Raipur, hvor vores samarbejdspartner var Sibbal Utsav , vi opførte Footprint på 
en udendørsscene for den lokale befolkning. Det var magisk at få flotte tilbagemeldinger for folk, 



der ikke var bekendt med moderne dans og denne type iscenesættelse. Det var en stor oplevelse at 
høre deres tilråd og applaus under forestillingen, der lærte os om nye højdepunkter i Footprint, hvor 
specielt de narrative steder i forestillingen blev fremhævet. 
 
Det sidste spillested var for skolestudenterne 14 - 16 år på The Morthers School i New Delhi. 
Studenterne var meget engageret, og vi fik fine tilbagemeldinger fra lærer og studenter. De 
påpegede, at det var en berigende måde at lære om Siddharthas rejse og en smuk æstetisk 
opsætning. 
Arrangørerne havde indlogeret os i asharam, og den var en fin ramme for vores ophold. 
Ligeledes var arrangørerne meget taknemmelig og glade for vores danseforestilling, hvor også den 
æstetiske smukke helhed i forestillingen var en perle, der blev fremhævet alle de steder hvor 
Footprint blev opført.  
 
KUNSTNERISKE, SOCIALE OG KULTURELLE ERFARINGER 
Jeg vil gerne fortælle om det sociale og kulturelle arbejde i forbindelse med turnéen. De indiske 
danseres ankom til Auroville med bus. Denny den mandelige danser kom fra Kerala og nåede ikke 
sin direkte bus og stod op i 24 timer og skiftede bus 4 gange for at nå til Auroville til tiden. De 
kvindelige dansere havde en direkte bus, men deres siddeplads var taget, så de stod op i 7 timer for 
at nå Auroville.  
 
På spillestedet i Raipur , som var udendørs var der ikke stik til lyset, men ledninger blev snøret 
sammen, hvilket Mogens Kjempff, ansvarlig for lys på turnéen, syntes var meget unikt at opleve. 
Der var mange myg på scenen, og danserne blev stukket i et væk under forestillingen. I New Delhi 
boede vi i en ashram, hvor der var meget koldt og ingen varme, men danserne pakkede sig ind i 
tæpper, og det gik fint. Maden var vegetar under hele turnéen og det var dal, ris og fortrinsvis 
kartofter med lidt grønsager. Danserne var tilfredse og  accepterede menyen.  

 
De indiske dansere havde få midler og levede et spartansk liv, hvor en vestlig cappuccino var et 
højdepunkt. At være danser i Indien betyder en daglig kamp med lange arbejdsdage på 14 - 16 
timer. Det var enestående at se dansernes engagement og  koncentration og opleve deres anderledes 
bevægelsessprog og mentale herunder positive og spirituelle tilgang til forløbet.  
 
Jeg er meget taknemmelig for dette samarbejde og dette indblik i en anden kultur, jeg var en del af 
på turnéen i Indien. Det udviklede en mangfoldighed og gav et kulturelt indsyn i deres kultur. Det 
var fantastik at erfare, hvordan inderne var begejstret for forestillingen, og hvilke passager der 
gjorde indtryk hos dem.  

 



Denne fortolkning af Footprint, hvor Siddhathas rejse blev skildret ud fra både danske og indiske 
erfaringerne og de gav genklang i Indien. Der blev anvendt yoga bevægelser, klassisk indisk dans i 
en moderne iscenesættelse hvor følelser af vrede og jalousi, blev vist både med indiske og vestlige  
udtryk - de narrative dele af forestillingen blev fremhævet af publikum og ikke mindst 
helhedsindtrykket gav stor beundring herunder scenografi/installation, musik, lysdesign og dans.  

 
Dette interkulturelle forløb, hvor dansere og musikere fra forskellige kulturer mødes for at skabe en 
forestilling gennem en forhandlingsproces og i et devising forløb har vist, at forestillingen også får 
stor forståelse og indlevelse i det land, hvor de indiske medvirkende har hjemme. 
 
 
FREMTIDEN 
Det har været en stor glæde at være i Indien, og de medvirkende skabte mange kontakter til såvel 
arrangørerne som publikum. Arrangørerne vil meget gerne bevare samarbejdet, og ikke mindst at vi 
kom tilbage ved en anden lejlighed. 
 
De medvirkende fik en større relation efter endnu et møde nu i Indien og gensynet og udviklingen 
af Footprint viste, at de havde udviklet relationen til hinanden. Dette gav sig udslag i forestillingen, 
som udtrykte en stor samhørighed og nærvær på scenen, og at forestillingen var uden live musik 
gav en ny smuk helhedsoplevelse, som kan anvendes ved en anden lejlighed. 
 
Denne mangfoldighed i at opføre forestillingen for forskellige grupper var en stor berigelse og at se 
at den fungerede for forskellige aldersklasse og samfundsklasser. 
Vi er meget taknemmelig for denne turné, og at Footprint blev flot modtaget i Indien. 
 
TAK 
Vi vil gerne takke Den danske Ambassade i Indien for deres store fremmøde i New Delhi og ikke 
mindst for det flotte samarbejde vi har haft med ambassaden. Den indiske ambassade i Danmark har 
også gennem hele forløbet været en fin samarbejdspartner, som har ydet en fantastisk indsats for at 
Footprint kom på denne turné til Indien. I min bestyrelse vil jeg gerne fremhæve Birgitte Øigaards 
enestående engagement og støtte til forløbet samt realisering af projektet og Susanne Danigs 
medvirkning til kontakter og støtte til turnéen og til sidst en stor tak til Peter Løgstrup, som 
producent, og Peters flotte afvikling af turnéen. 
Yggdrasil Dance vil gerne takke for den finansielle støtte fra Kulturstyrelsen, Den danske 
Ambassade, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond.  



 


