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Høringssvar ang. sparekataloget for Kultur og Borgerservice. 

 

Til Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. 

 

Dansk Danseteater har eksisteret som nationalt dansekompagni med det formål 

at skabe ny dansekunst og præsentere den for et bredt publikum i hele landet i 

over 40 år. Dansk Danseteater har base i København og i vores omfattende 

turnévirksomhed har danseaktørerne i Aarhus altid været en væsentlig brik for 

vores aktiviteter.  Med stor bekymring har vi derfor læst om Aarhus Kommunes 

spareplaner på scenekunstområdet i Aarhus, der vil berøre væsentlige dele af 

scenekunsten og dramapædagogisk faglighed. 

Som fagfæller og kollegaer vil vi i vores høringssvar koncentrere os om dansen 

i Aarhus og Bora Boras virke. Konsekvenserne, hvis spareplanen bliver 

gennemført, vil blive landsdækkende og ikke begrænset til Aarhus-området. 

 

Dansk Danseteater har igennem tiden samarbejdet med alle vigtige 

danseaktører i Aarhus, lige fra MBT Danseteater, sidenhen Granhøj Dans, 

senere Koreografisk Center Archauz og nu Bora Bora. Derudover samarbejder 

vi med de kompagnier, hvis kunstneriske virke og forestillinger er direkte afledt 

af at have haft Bora Bora som partner, f.eks. Don Gnu, som medvirkede i den 

af Dansk Danseteater producerede festival Aarhus Summer Dance.  

 

Den levende, mangfoldige dansekultur og det boblende kreative miljø, vi har 

arbejdet med og oplevet i alle årene, er under hårdt pres over hele landet. 

Det er ikke, fordi der mangler dygtige inspirerende dansere eller koreografer i 

landet, ej heller fordi dansen ikke har et stort publikum. Faktisk er det netop 

den kreativitet, der hersker i øjeblikket, der bevirker, at nye formater bliver 

udviklet og når nye publikumsgrupper. Men dansen har trange økonomiske kår 

og få egnede faciliteter til produktion. Det gør, at de kunstneriske succeser, der 

bliver opnået, sjældent kan gentages eller fastholdes.  

I København har vi manglet et dansekunstnerisk kraftcenter siden 

Dansehallerne måtte give afkald på sine faciliteter og dansen blev gjort hjemløs 

for syv år siden. Selvom der er en løsning i sigte på dette, er der lang vej endnu 

og i alle de år har Bora Boras rolle, som Danmarks absolut bedste og eneste 

dansescene, kun været endnu mere betydningsfuld. 

 

Dans er en kunstart, der kredser om bevægelse og eksperimenterer med 

forskellige udtryk. Derfor har dans brug for plads og tid til udvikling, men dette  

er langt fra en diskussion udelukkende om kvadratmeter.  
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Det er afgørende for professionel dans at have et særligt dansegulv til prøver 

og forestillinger – uden dette kan dans ikke gennemføres. Derudover er den 

stejle publikumsopbygning på Bora Bora den måde, publikum optimalt oplever 

dans på med ideale sigtelinjer - få andre scener i Danmark har mulighed for 

dette. Dertil må vi pointere betydningen af fagligheden og netværket omkring 

Bora Bora, der kan tiltrække dansekompagnier og sende dygtig kunst ud i 

landet. Den viden og kontaktf lade Bora Bora har er blevet opbygget over mange 

år, men vil forsvinde på ganske kort tid, hvis Bora Bora må lukke som følge af 

en uhensigtsmæssig flytning til Godsbanen.  

 

Bora Bora er et nationalt kraftcenter, der promoverer kunstnere, giver plads til  

både vækstlag, opkommende talenter såvel som etablerede kompagnier, 

tiltrækker internationale kunstnere og viser publikum en helt anden side af 

scenekunst end så mange andre aktører.  

Som turnerende dansekompagni, der besøger Aarhus mindst én gang årligt, er 

vi i Dansk Danseteater meget bevidste om , hvad det betyder at have et 

kraftcenter som Bora Bora og de mange kompagnier, der udfolder sig på denne 

dansescene. Det skaber et stærkt og mangfoldigt dansemiljø, som vi kan sparre 

med og sammen kan vi nå et større publikum, udvikle nytænkende projekter, 

nå forskellige publikumsgrupper og i sidste ende gøre det, vi er sat i verden for 

– at inspirere gennem dans af højeste kvalitet til publikum i hele landet.   

 

Vi forstår, at også kommuner må spare i disse hårde tider, men de forelagte 

spareplaner forekommer os meget kortsigtede og vil koste dyrt på 

scenekunsten i mange år fremover med borgerne som endelig taber. 

 

At miste et centrum for dans rammer hele miljøet, både fødekæden, vækstlaget, 

de mere etablerede kompagnier, internationale partnere og i sidste ende 

publikum. Vi støtter derfor Bora Bora i deres sag om at beholde dansescenen 

og produktionshuset på Brobjergskolen. 

 

Med venlig hilsen, 

 

På vegne af Dansk Danseteater, 
Trine Rindsig Laursen 
Forretningsfører 
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