
Rapportering	om	“Isen	Smelter”	på	turné	til	Ilulissat,	Si-
simiut,	Thorshavn,	Åland	og	København.	
	
Turné	med	“Isen	Smelter”	var	finansielt	støttet	af	Statens	Kunst	og	Nordisk	kul-
turfond.	
	

	
Ilulissat	
 
Det nordiske samarbejde fungerede meget flot, vi havde en givende dialog med spil-
lestederne med mange besøgende i Ilulissat og på Åland til “Isen Smelter”. På Åland 
var vi inviteret til deres årlige Festival, som hovednavnet. Det gav en fantastisk dia-
log med publikum og interesse fra medierne blandt andet i et længere radioprogram 
før den performative installation “Isen Smelter”. Radio	program	om	Isen	Smelter	
på	Åland			http://www.radiotv.ax/aland-	idag/isen-smalter	
 
Med hensyn til de medvirkende var projektet sat op som en devising proces mellem 
de medvirkende. Det betød, at der kom indspil fra alle kanter. Den grønlandske dan-
ser Alexander Montgomery-Andersen udtrykte fra begyndelsen, at han mente, at det 
var også positivt for grønlænderne at isen smelter, fordi de kunne få forsyninger ind 
til bygderne, jagten var lettere, forflytninger m.m. Derfor valgte jeg, at skrive i sy-



nopsen at installationen skulle ende med at danseren Alexander flød ovenpå og Tho-
mas, den skandinaviske danser druknede.   
 
På turnéen blev dette samarbejde yderligere udviklet, da vi havde været i Grønland 
og set med egne øjne at isen smelter. Det betød, en større intensivitet og indlevelse i 
den performative installation. Samtidig udtrykte de medvirkende, at deres opmærk-
somhed og forståelse af klimaforandringerne var blevet tydeligt skærpet efter dette 
arbejde med den performative installation. Det gav sig udtryk i, at de deltog i flere 
debatter om klimaforandringerne og deres generelle opmærksom på dette tema var 
meget større end før projektet. 
 
Den norske danser har yderligere fået et tæt samarbejde med den grønlandske danser 
om frembringelse og udtrykkelse af is, og hvordan den kan kommunikeres i dans. 
 

 
Ilulissat 
 
Den interkulturelle dialog mellem de medvirkende var med til, at de gennem en ud-
veksling kunne støtte hinanden i de forskellige indfaldsvinkler til klimaforandringer-
ne og det påvirkede fremstillingen af ”Isen Smelter”. 
 
Det var en stor glæde at se, hvordan den performative installation udtrykte klimafor-
andringerne gennem en langsom og meditativ tilgang til problematikken. Det var en 



del af budskabet, at det er hensigtsmæssigt at lytte til naturen og derved få en indle-
velse i naturen, som kan være med til at udvikle en bæredygtighed tilgang  til klima-
forandringerne og ikke den ofte kendetegnende opfattelse af, at mennesket kan styre 
naturen.  
 
Projektets	langsigtede	effekt		
	
Yggdrasil Dance har fået henvendelser fra flere spillesteder og festivaler, der 
ønsker at opsætte den performative installation “Isen Smelter” såsom i Oslo, 
Stockholm og Helsinki under Festivalen “Kultur uden grænser”. Derudover er 
vi inviteret til Boston, Massachusetts for at opføre “Isen Smelter”.  

	
Isen	Smelter	i	København	
	
	
På de spillesteder vi besøgte i Norden, skabte vi en debat om klimaforandrin-
gerne, der under vores artist talk viste, at dette emne havde stor interesse. Pub-
likum sagde, at de ved, at have set “Isen Smelter” havde fået en større forståelse 
for problematikken i Grønland, og den effekt det havde på deres hverdag og 
kultur. Det var specielt den sanselige og intense fremstilling af problematikken 



om isen smelter, som havde givet en ny indfaldsvinkel til, hvordan denne kraft 
påvirkede kulturerne. 
 
Publikum sagde: “Jeg følte en transformation i mit sind, der påvirkede mig, og 
jeg gennemgik en renselse, så nu kan jeg meget klarere forstå disse klimaæn-
dringer”. “Jeg havde ikke tænkt og forestillet mig, hvordan klimaforandringer 
er i Grønland, nu har jeg fået en tydeligere forklaring på denne globale opvarm-
ning, og den effekt den har på samfundet og befolkningen”, “Jeg følte en klump 
i halsen, da jeg så, hvordan skønheden i nature kan gøre oprør”. 
 
 

 
Research i Ilulissat 
 
Desuden er de medvirken med i det næste projekt den performative installation 
om “Tørke”, som Yggdrasil Dance planlægger i 2017 i et samarbejde med dan-
sere fra Brasilien. Derudover er der et samarbejde med Cambridge Universitet 
ved professor Pam Burnard om performative spørgsmål i forhold til ”Isen Smel-
ter” og generelt om klimaforandringer i performative produktioner. 
 
 



 

 
Isen Smelter i København 
 
 
 
 
 

 
Isen Smelter på Åland 



 
 

Sæsonen 2015/16 andre tiltag 
 
I 2015-16 er danseforestillingen ”Footprint” på vej til Indien i december 2016. Den bliver produce-
ret af Peter Løgstrup og forventes opført i Auroville og i New Delhi. Musikerne kunne ikke deltage 
i december 2016, så det blev besluttet at opføre ”Footprint” uden live musikere. 
 
Derudover har Birgitte holdt oplæg på seminarer på Universitetet i Melbourne, på Universitetet i 
Cambridge samt Det norske program for Artistic Research m. fl. Det har udviklet sig til, at Birgitte 
er med i en researchgruppe om klimaforandringerne, og hvordan de skildres i performative produk-
ter.  Professor Pam Burnard ledsagende to personer fra Cambridge Universitet kommer til Køben-
havn den 5. og 6. November for at interviewe Birgitte og Carsten Dahl om processen for skabelsen 
af Isen Smelter. 
 
Bogen om Koreografens blik- en performativ koreografisk metode til skabelse af en interkulturel 
forestilling er netop gået i trykken. 
 
Projektet om klimaforandringerne ”Tørke” har modtaget finansiel støtte til en rejse til Brasilien og 
dermed påbegyndes arbejdet med projektet. Vi arbejder videre med at fundraise til  projektet, og det 
bliver nu varetaget af producent Karin Ahnefelt-Rønne. 
 
Tusind tak til bestyrelsen, som har givet flotte indspil til styrkelse af Yggdrasil Dance gennem stra-
tegiske overvejelser om det fremtidige arbejde. Derudover har bestyrelsen været aktive i planlæg-
ningen af såvel ”Isen Smelter” som ”Footprint”. 
 
 
 
Birgitte Bauer-Nilsen 24. oktober 2016 
 
  
 
 


