
 

BORA BORA | VALDEMARSGADE 1 | 8000 AARHUS C | +45 8619 0079 | INFO@BORA-BORA.DK 

Officielt høringssvar fra Bora Bora - dans og visuelt teater 
 
Resume:  Det vil ikke medføre besparelser at flytte Bora Bora til Godsbanen, men 
tværtimod medføre ekstra omkostninger i millionklassen. 
  
Det fremgår af Aarhus Kommunes sparekatalog, at der ikke skal spares på Bora Bora som lille storbyteater. I 
forslaget MKB 11 står der “Det prioriteres at bevare tilskuddet til de 4 små storbyteatre uændret, da de 
både i forhold til publikum, kunstnerisk kvalitet og betydning for byens kulturmiljøer spiller en vigtig rolle”. I 
forbindelse med besparelsen på Teater Katapult foreslås der en lokalerokade, så Bora Bora skal flytte til 
Godsbanen. Men Godsbanens lokaler er uegnede til at producere og præsentere dans. Dermed er landets 
eneste fungerende scene for dans af sin slags reelt ude af stand til at levere de forestillinger, som har 
begejstret husets gæster de sidste 30 år - medmindre der foretages enten en massiv ombygning af, eller 
alternativt en tilbygning til, Godsbanen. Hvis man skal forklare det simpelt, så svarer lokalerokaden til at 
bede et håndboldhold om at spille kamp i et klasselokale. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Scenerne 
på Godsbanen er hverken brede eller dybe nok til dans. 
  
Bora Boras vigtigste pointer er: 

●   Vi har gennem flere år samarbejdet med Aarhus Kommune om at få bygget et nyt hus til dans, som 
svarer til behovene i dag og fremover. Aftalen var, at vi ikke skulle flytte, før nye egnede lokaler 
stod klar. 

●   De nuværende lokaler på Godsbanen er uegnede til dans. Som scene for markant international 
dans skal vi bruge en stor scene med et areal på minimum 15 x 15 meter (225m2), som vi har i dag. 
Katapults scene er i anvendeligt areal kun 7,2 x 7,7 (55m2) meter med flugtveje i begge sider, eller 
9,7 x 6,4 med flugtvej udelukkende i kongesiden. I alt har Bora Bora brug for netto 1600 
specialiserede m2 for at kunne fortsætte som produktionshus og scene for dans. 

●   En flytning til Godsbanen vil betyde store udgifter til ombygning, mindre fleksibilitet og dermed 
mindre aktivitet. Det må samtidig forventes, at der vil være mindre plads til andre veletablerede 
kulturaktører på Godsbanen. 

●   Vi foreslår: 
○   Enten at vælge den udgiftsneutrale løsning og lade Bora Bora forblive i de nuværende 

lokaler på Brobjergskolen, hvor vores vurdering er, at der kan rejses fondsmidler fra private 
fonde til den nødvendige renovering af bygningen. Bora Bora og det børnekulturelle 
produktionscenter kan fint samarbejde og begge forblive på Brobjergskolen. Med de 
nødvendige istandsættelser og mindre tilbygninger kan området og bygningerne omkring 
Brobjergskolen blive funktionelle, permanente fysiske rammer. Bora Bora arbejder i 
forvejen på at styrke sin børne- og unge profil gennem nye festivalsamarbejder og 
talentindsatser. Det kan skabe en visionær og langsigtet udvikling af Brobjergskolen som et 
kultursted, hvor alle aldre kan mødes og derved høste synergierne mellem Bora Bora og 
et børnekulturelt produktionscenter. Da der ikke er nogen økonomi bundet op på 
lokalerokaden, har det ikke nogen indflydelse på sparekataloget at slette rokaden. 

○   Eller at gå tilbage til den hidtidige plan om et nært samarbejde mellem Aarhus Kommune 
og Bora Bora for at skabe et nyt hus til dans. Flytning skal først ske, når der står et nyt hus 
klar, der mindst svarer til de eksisterende aktive m2. 

1. Derfor: Slet sætningen i sparekataloget om flytning af Bora Bora og lad os gå i dialog om en 
bæredygtig løsning for både dansen og børnekulturen i Aarhus. 
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Officielt høringssvar fra Bora Bora - dans og visuelt teater 
 

1. Lokaler til Bora Bora 
  

I sparekatalogets forslag MKB 11 står der: 
“Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, skal disse indgå i den 
lokalerokade, som skal muliggøre den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjergskolen til 
Børnekulturelt produktionscenter. I så tilfælde vil Bora Bora flytte til Godsbanen, hvorved C-bygningen på 
Brobjergskolen kan nedrives, og der skabes plads samt økonomi til omdannelsen” 
 
I dialogen med forvaltningen er Bora Bora blevet orienteret om, at lokalerokaden har fokus på Katapults 
nuværende lokaler. Forslaget rummer ingen besparelse bundet i lokalerokaden, men den faglige vurdering 
er, at en sådan lokalerokade reelt er en umulig eller meget kostbar idé. En flytning til Godsbanen vil enten 
fjerne grundlaget for Bora Boras virke som markant scene for dans og produktionshus med lokal, national 
og international betydning eller kræve så store ombygninger, at det bliver en meget dyr løsning. 
  
At foreslå Bora Bora flyttet til Godsbanen svarer til at ville parkere en bus på en almindelig p-bås. Det kan 
simpelthen ikke lade sig gøre. Scenen på Godsbanen er hverken bred eller dyb nok til at producere og 
præsentere samtidsdans. 
  
De sidste 30 år har dansescenen været fyldt af ekstraordinære danseoplevelser først som MBT, dernæst 
Gran og Archauz og nu Bora Bora. I dag fremstår Bora Bora som en ambitiøs, international scene. Med kun 
syv fastansatte formår Bora Bora at præsentere et helårsprogram, to egenproducerede festivaler, et 
internationalt residencyprogram (med udvikling og grundforskning), huskoreograf-aftaler med lokale 
dansekompagnier ud over samarbejder med byens førende festivaler som SPOT og ILT. Bora Bora rejser i 
gennemsnit årligt 2-3 mio. i eksterne midler fra regionale, nationale og internationale fonde til de mange 
aktiviteter. Det samlede program er kun muligt, fordi lokalerne er store nok til at producere og præsentere 
samtidsdans. 
  
På Godsbanen råder Katapult pt over en lille sal, et lille prøvelokale og kontorpladser. Salen og prøvelokalet 
er begge for små til at kunne anvendes til udvikling og præsentation af dans. Desuden mangler alle de 
nødvendige udenomsfaciliteter, som er nødvendige for et producerende og præsenterende teater på linje 
med Teatret Svalegangen og Aarhus Teater, der har tilsvarende egne faciliteter. Egne værksteder er en 
præmis for produktionen af scenekunst, hvor der løbende bliver bygget og tilpasset nye kunstneriske 
designs af scenografi og teknik. Desuden er et eget hus afgørende for at kunne skabe en synlighed om 
dansen som kunstart og Bora Bora som institution. Derfor vil en flytning af Bora Bora til Katapults lokaler på 
Godsbanen gøre det umuligt at drive en markant dansescene og residency centre. 
  
Som producerende teater, residency centre og festivalaktør har Bora Bora i dag knap 1600 m2 i 
Brobjergsskolens bygning C, tættest på Musikhusparken. Lokalerne er i dag fuldt bookede året rundt til 
residencies, produktionsforløb og forestillinger (inkl. get in og get out) på dansens område og til koncerter i 
samarbejde med Headquarters. Vi må allerede i dag sige nej hver eneste uge til aktører, som leder efter 
lokaler, så Bora Bora har brug for en bæredygtig lokaleløsning, som hellere opskalerer de eksisterende 
kvadratmeter end det modsatte. 
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Her er en oversigt over Bora Boras eksisterende rum, deres anvendelse og størrelse: 
●   Egen bar og lounge område (i partnerskab med Headquarters) 

○   Bar, garderobe, foyer, med mulighed for samtaler, publikums-/kunstnermøder, 
introduktioner, premierer, natklub og koncerter. 180m2 + toiletfaciliteter. 

○   Barens kunstner lounge, depot, vaskerum 14,5+60 = 75m2 
○   Barens 4 kontorpladser - 15-20m2 

●   Kælderdepot 130m2 
●   Værksted. Træ, metal, maling 50m2 
●   Lille sal. 190m2. Totalt 19*9,7 m. Sceneareal min. 12*9,7 m. Plads til 70 publikummer 

○   Lille Sal depot. 32m2 
○   Lille Sal lampe-depot. 9,5m2 
○   Lille Sal  kunstner lounge 20m2  
○   Lille Sal garderobe/omklædning. 11m2 (plads til 4-5) + mulighed for udvidelse + bad og 

toilet (+6m2) 
○   Salenes fin-værksted 20m2 

●   All round depot. 19,5+30 = 50m2 
●   Mødelokale, frokoststue, studio 28m2 
●   Store Sal. 30,5*15 m = 458 m2. Sceneareal min. 15*15 m. 200 publikummer 

○   Store Sal teknikrum/depot. 36m2 
○   Store Sal omklædning/garderobe, bad, kunstner lounge, vaskerum 94m2 
○   Store Sal depot. 108 m2 

●   Administration 115m2. 13 arbejdspladser fordelt på en række mindre kontorer og et fælles 
tekøkken og toilet. Et af kontorerne stilles til rådighed for huskoreograferne. 

○   Administration. Depot/printerrum 7m2 
●   Total 1589,5 m2 

  
Det vil derfor være en særdeles dyr løsning, hvis der skal skabes rum til en reel flytning af Bora Bora til 
Godsbanens nuværende lokaler. Det vil kræve en massiv ombygning af Godsbanen med etablering af to 
helt nye sale og de andre essentielle faciliteter. Samtidig må det formodes, at andre vigtige kulturaktører på 
Godsbanen skal rømme de lokaler, som de har i dag, for at give plads til Bora Bora. Det er problematisk for 
Godsbanens andre lejere og ikke optimal for et fremtidigt samarbejdet med Bora Bora. Denne faglige vurdering 
deles af fagpersoner på tværs af hele scenekunstfeltet i Aarhus, nationalt og internationalt, som man kan se 
af de mange høringssvar med fokus på Bora Bora. 
  
Bora Bora har gennem flere år samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen af et nyt hus til dans i 
Aarhus, så dansen kunne få tidssvarende lokaler på en god placering i byen. Med sparekataloget sløjfes 
denne plan tilsyneladende. 
  
Vi foreslår to mulige veje til en bæredygtig løsning på Bora Boras fremtidige lokalesituation: 
  

1. Lad Bora Bora blive på Brobjergskolen. I dialogen med politikerne gennem høringsfasen har flere 
politikere spurgt til muligheden for at skabe en måske billigere og mere bæredygtig løsning ved at 
renovere bygning C, i stedet for at rive den ned. Hvis byrådet ønsker at fokusere på renovering i 
stedet for at bygge nyt til Bora Bora og til Børnekulturhuset, så er Bora Bora helt indstillet på at 
afsøge de muligheder. Vi vurderer, at det skulle være muligt at rejse midler fra private fonde til at 
finansiere den nødvendige transformering af bygning C, som kun har fået det basale vedligehold de 
seneste 20 år. Med den rette arkitekt på transformeringsopgaven vil der være mange spændende 
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løsninger, som kan åbne C-bygningen mod både den nye Musikhuspark og Børnekulturhuset, så 
området samlet får et arkitektonisk løft og et godt flow for områdets besøgende. Desuden indgår vi 
gerne i en visionsproces, som kan styrke det allerede gode samarbejde med Børnekulturhuset og 
gøre Bora Bora til en aktiv partner i det børnekulturelle produktionscenter. Bora Bora er i forvejen i 
færd med at styrke sine tilbud til børn og unge med nye formater og partnerskaber, ligesom 
Headquarters har en markant profil i ungdomskulturen. Vi har holdt det første møde med 
Børnekulturhuset om denne mulige vej for det videre samarbejde og er klar til at gå dybere ind i 
det samarbejde. På den måde kan en konsolidering af samarbejdet med Børnekulturhuset forenes 
med at det stærke dansemiljø bevares, byens to scener forbliver i spil til udvikling, produktion, 
forestillinger og festivaler - og Headquarters kan reddes. Samtidig kan omdannelsen til 
børnekulturelt produktionscenter fortsætte i Brobjergskolens øvrige bygninger og de to mulige 
byggefelter på hjørnerne af Sankt Nicolaus Gade. Da der ikke er nogen økonomi bundet op på 
lokalerokaden, har det ikke nogen indflydelse på sparekataloget at se bort fra ideen om en flytning 
af Bora Bora. 

 
Vores forslag til alternativ tekst til sparekatalogets forslag MKB 11 er: 
“Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, overlades 
anvendelse og udleje af disse til Godsbanen. Bora Bora skal fremover forblive placeret i C-
bygningen på Brobjergskolen, hvor mulighederne for transformering af bygningen og konsolidering 
af samarbejdet med Børnekulturhuset skal undersøges.” 

 
2. Genoptag arbejdet for et nyt dansens hus i Aarhus. Igennem flere år har Bora Bora samarbejdet 

med forvaltningen om forarbejdet til at præsentere et forslag til et nyt dansens hus, som en del af 
en ny lokalplan i Aarhus C. Vi har bidraget med inputs i processen, og aftalen mellem forvaltningen 
og Bora Bora var, at Bora Bora først skulle flytte, når et nyt hus stod færdigbygget, forventeligt i 
2027. Et nyt dansens hus i Aarhus skal samle alle byens danseaktører og tilbyde undervisning, 
træning, residencies, produktionsfaciliteter og forestillinger til børn, unge og voksne. På den måde 
kan Aarhus bygge videre på de 30 års arbejde med at placere byen på dansens verdenskort og 
bringe dansen ud til nye målgrupper i byen. Dansen har også et stort potentiale i byens fokus på 
sammenhængen mellem kultur og sundhed. Denne flytning til nyt hus har samtidig været set som 
en forudsætning for de næste skridt i udviklingen mod et nyt børnekulturelt produktionscenter på 
Brobjergskolen. Her var det planen, at Børnekulturhus Aarhus skulle drive processen med at bygge 
et nyt børnekulturhus på grunden, hvor C-bygningen ligger i dag. 
   
2. Om Bora Bora  

 
Produktionshuset Bora Bora - dans og visuelt teater har status som lille storbyteater og fungerer med en 
fast fireårig bevilling fra Statens Kunstråd og Aarhus Kommune med syv fastansatte. I sæson 2021-22 havde 
Bora Bora en driftsbevilling på 4.776.900 og en samlet omsætning på ca. 8,5 millioner. 
 
Bora Bora leverer følgende aktiviteter for sin driftsbevilling: 
 

• Præsentation og co-produktion af danseforestillinger.  
Bora Bora præsenterer og co-producerer danseforestillinger fra hele verden i forholdet 1/3 lokalt, 
1/3 nationalt og 1/3 internationalt. I alt bliver der præsenteret årligt ca. 4 co-produktioner og 20 
forskellige forestillinger på scenerne. En co-produktion betyder oftest at kompagniet har et ophold 
på Bora Bora i produktionsperioden (typisk 2-3 uger), hvor de arbejder med udviklingen af 
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forestillingen, mens resten af prøveperioden foregår i et studie i Danmark eller i samarbejde med 
et dansehus i udlandet. En co-produktion indebærer også typisk en høj grad af teknisk hjælp samt 
sparring fra huset dramaturger og producenter til kompagnierne – f.eks. udvikling og fremstilling af 
scenografi – samt klargøring af forestillingen til den videre turne. Forestillingerne bliver produceret 
af uafhængige dansekompagnier, som fungerer som egne selvejende enheder og selv ansætter 
dansere, managere mm. Aftalen om en co-produktion på Bora Bora er ofte afgørende for 
dansekompagniernes muligheder for selv at rejse den eksterne fondsmidler til at sikre 
produktionen.  
 

• Udvikling og drift af festivalerne Dans Baby Dans og Move Your Mind 
Bora Bora udvikler og driver festivalerne Dans Baby Dans (for børn) og Move Your Mind (for 
voksne). Dans Baby Dans er en festival for de 0-6 årige og deres voksne, hvor Bora Bora 
præsenterer interaktive danseforestillinger, hvor tumlingerne har lov til at kravle eller gå rundt i 
scenografien og interagere med danserne. Festivalen har en stor lokal popularitet blandt familier 
og institutioner og havde i 2022-udgaven en belægningsprocent på 91%. Move Your Mind er en 
festival for voksne med markante danseforestillinger, hvert år med deltagelse af et absolut 
hovednavn i europæisk dans. Forestillingerne udvælges så de er appellerende og tilgængelige både 
for folk, som aldrig før har set dans, og for erfarne dansefans. Festivalen ledsages af et ambitiøst off 
program med danseworkshops og nyskabende samtaleformater, som sikrer at både krop og sind 
kommer i bevægelse. Det er et løbende arbejde for Bora Bora at designe appellerende 
festivalformater, fundraise til dem, forberede festivalen på den tekniske del, indgå relevante 
partnerskaber samt sikre kommunikation og salg. 
 

• Udvikling af internationalt residency center for dans 
Bora Bora tilbyder residencies til danske og internationale koreografer gennem Bora Bora 
Residency Centre (BBRC) med en lang række internationale partnere. Et residency er et ophold i 
salene med fokus på koreografisk udvikling, en slags dansens grundforskning om man vil. Bora Bora 
tilbyder løn til kunstnerne, kunstnerisk sparring og teknisk assistance fra husets specialister og 
eksterne eksperter samt medlemskab i et alumnefællesskab, som følger med i kommende 
residencymuligheder i Europa. 
 

• Huskoreograf-aftaler med lokale koreografer 
Bora Bora tilbyder særlige huskoreograf-aftaler til Aarhusbaserede koreografer med høj kunstnerisk 
kvalitet. Som huskoreograf får man tilbud om produktionsperioder og premierer i huset samt 
strategisk sparring og markedsføring i husets nationale og internationale netværk. 
 

• Talentarbejde og skolesamarbejder 
Bora Bora indgår partnerskaber med de førende aktører for dansens talentarbejde både lokalt og 
nationalt for at bidrage til talenternes træning i at præsentere på en professionel scene og opleve 
dans på internationalt niveau. Bora Bora har desuden et vidtstrakt netværk af højskoler, efterskoler 
og andre, som tilbyder dans til unge, hvor de knyttes til scenen som publikum og tilbydes 
workshops, samtaler med kunstnere og andre særlige formater. 
 

• Partnerscene med en lang række festivaler 
Indgår i partnerskaber med en lang række festivaler bl.a. Aarhus Festuge, Det Frie Felts Festival, 
SPOR, SPOT, ILT, Gender House Queer Arts Festival og Danish+, hvor Bora Bora lægger hus til 
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festivalernes forestillinger og øvrige aktiviteter. De to sale i bygning C er meget fleksible og kan 
tilpasses forskellige typer af forestillinger og koncerter. Derfor aktiverer vi salene maksimalt ved at 
samarbejde bredt med alle de festivalaktører, som skaber liv i byen med de populære festivaler, 
men ikke har deres egne scener til rådighed.  
 

• Synliggøre lokale koreografer og Aarhus gennem internationale netværk 
Bora Bora er partner i flere store, europæiske netværk, der udvikler samtidsdansen, heriblandt 
European Dance House Network og Aerowaves og arbejder tæt sammen med teatre og 
dansescener i Danmark om turnevirksomhed, teaterpolitik og dansestrategi. Gennem 
medlemskabet Aerowaves har Bora Bora understøttet, at både Don Gnu og Himherandit er blevet 
udvalgt som Aerowaves Artist og derigennem fået en omfattende international turnévirksomhed. 
Dermed er medlemskabet af de europæiske netværk en del af Bora Boras arbejde med at sikre 
international anerkendelse til huskoreograferne samt at sætte internationalt fokus på kulturen i 
Aarhus. 
 

• Faglig opkvalificering af dansen 
Bora Bora medvirker til dansekunstens stadige udvikling, bl.a. gennem laboratorie-projektet 
Contextualizing dance, hvor europæiske dansere, koreografer og chefer for danseteatre mødes til 
faglig udveksling og opkvalificering. 
 

• Partnerskaber med særlige tilbud til internationale i Aarhus 
Bora Bora har igennem flere år gjort en aktiv indsats med at skabe relation til byens internationale 
borgere og det erhvervsliv og studieliv, der har valgt at blive en del af i deres nye hjemby. Bl.a. er 
Bora Bora en del af i Aarhus City Welcome på Dokk1 og International Student Fair på Aarhus 
Universitet, samt Expat Reception- og Go Glocal-initiativerne. Derudover har Bora Bora god relation 
til Aarhus International Community, hvor et tættere partnerskab er ved at blive opbygget. 
 

• Tværgående billetsalgssamarbejder 
Bora Bora samarbejder med fire andre kulturinstitutioner - Aarhus Fremad, Voxhall, Øst for Paradis 
og Svalegangen – om et tværgående billetsalg under overskriften Aarhus Top 5, hvor der arbejdes 
målrettet på at give hver institutions gæster nye oplevelser på de andre venues. Lanceres med en 
fælles julegavepakke i december 2022. 
 

• Partnerskab med Headquarters 
Bora Bora samarbejder tæt med det uafhængige spillested Headquarters om at forene 
spillestedsaktiviteter og dansescene i samme hus for at styrke miljøet for både dansen og 
musikken. På den måde sikres Headquarters som uafhængigt spillested, der supplerer byens andre 
spillesteder med deres stærke koncertprofil, og for teatret sikrer det en attraktiv og professionelt 
styret bar til teatrets besøgende. 

  
De seneste 10 år har Bora Bora opnået: 

• Flere Reumertnomineringer til vores co-produktioner og en Reumert pris til Men&Mahler af 
Granhøj Dans, senest blev Himherandit nomineret med forestillingen My Undying Love i 2022. 

• Tre produktioner af Bora Boras huskoreografer Don Gnu og Himherandit har været udvalgt som 
Aerowaves Artists dvs. blandt de 20 bedste koreografer i Europa, valgt ud af ca. 650 ansøgere. 
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• Vores huskompagnier har gennemgået en særdeles positiv udvikling i de sidste 10 år: Don Gnu er 
blevet det mest turnerende danske dansekompagni og Himherandit har udvidet med egen festival 
og eget studio udover national og international turnévirksomhed. 

• Stadig øget antal danske og udenlandske koreografer, som ønsker residencies og co-produktioner 
• Markant støtte fra danske og udenlandske fonde til Bora Bora Residency Centre i perioden 2017-22 

på 9,5 mio., heraf 3,25 mio. fra Bikubenfonden 
• Særdeles positiv evaluering af Pluss Leadership i 2014, som konkluderede, at Bora Boras resultater 

lå ’væsentligt over de fastlagte udviklingsmål’  
  

3. Bora Bora - Publikumstal for sæson 21-22 
  
Når man skal vurdere den samlede publikumskontakt for Bora Bora, så kan man ikke udelukkende vurdere 
det på det snævre billetsalg, da Bora Boras opgave er langt bredere end det. 
  
Det samlede publikum, som driftstilskuddet og lokalerne muliggør, omfatter: Billetsalg på Bora Bora, 
tilskuere til visninger på Bora Bora og hos partnerne nationalt og internationalt under Bora Bora Residency 
Centre, open air visninger i samarbejde med Aarhus Cityforening, huskompagnierne Don Gnu og 
Himherandits visninger nationalt og internationalt, den co-producerede Gender House Festival samt 
Headquarters besøgstal til koncerter og natklub. 
    
Samlet publikumstal, som driftstilskuddet og lokalerne muliggør i sæson 2021-22, er 89.728 
  
Ovenstående tal dækker over følgende: 
  
Publikum til forestillinger i Bora Boras to sale, Valdemarsgade:                          5.649 
  
Visninger, workshops, diverse arrangementer                                                      289 
  
Huskompagni Don Gnu på turné i Danmark og udlandet: 
132 afviklede forestillinger med estimeret gennemsnitligt 
100 publikummer pr. aften:                                                                                      13.200 
  
Huskompagni HimherandIt Productions på turné med forestillingen 
“Mass Effect” i Danmark og udlandet                                                                       690 
  
Gender House Festival, aktiviteter på andre venues end Bora Boras sale: 
KØN, Dokk1, Godsbanens Foyer, Godsbanen Åbne Scene                                13.500 
  
Events for diverse uddannelser, organisationer, firmaer (estimeret)               400 
  
HeadQuarters: Koncerter (estimeret)                                                                  15.000 
  
HeadQuarters: Natklub (estimeret)                                                          41.000 
  
Derudover skal det bemærkes, at der i sæson 21-22 ikke blev afviklet de større udendørs events, som 
teatret regelmæssigt har haft i programmet. Tidligere har det f.eks. været vertikal dans på domkirkens tårn 
i samarbejde med Aarhus Cityforenings Verdensbilleder-events, som har tiltrukket 7000 tilskuere. 
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4. Visualisering af forskellen på størrelserne af Bora Bora og Katapults 
scener 

 

 
 


