
Ansøgning og Projektbeskrivelse, December 2017
Kontakt: inga@houseoffutures.dk

tlf: 29656115

ANSØGNING: DEN INTERAKTIVE PERFORMERS TALENT*UDVIKLING

Udøvende performance-kunstner og underviser,  Inga Gerner Nielsen, søger i samarbejde 
med professor Falk Heinrich, leder af RELATE (Research Laboratory for Art and Technology, 
Aalborg Universitet), om at blive en del af KulturKANtens talentlaboratorium. Vi ønsker 
herigennem at afprøve et første 2,5 måneders uddannelsesforløb i interaktiv performance i 
efteråret 2018 for 10 til 12 unge mellem 16 og 24 år. Talentudviklingen sker i relation til et 
performance- og online kunstnerisk udviklingsprojekt, som Inga Gerner Nielsen har igangsat 
sammen med den prisvindende italienske app-virksomhed TwLetteratura. Projektets øvrige 
lokale samarbejdspartnere er: 

• Wilma Walther-Hansen fra UngAalborg, som bidrager med UngAalborgs lokaler, 
sparring og hjælp til rekruttering af unge i Aalborg Kommune (som del af deres projekt 
Performance og Demokrati).

• Performance-foreningen Experiri med sparring før og under uddannelsesforløbet om 
hvordan vi kan introducere performancekunst for unge i Nordjylland. Blandt andet ved 
at høre om deres erfaringer om publikumsinvolverende eksperimenter på Nordkraft.  

• Rikke Steen Mapstone fra University College Nordjylland med hjælp til at rekruttere 
unge med erhvervsuddannelser på UCN Hjørring i løbet af foråret 2018. 

• Vendsyssels Teater “&”, som lægger lokaler og teknisk bistand til den performance-
installation, som vil afslutte uddannelsesforløbet i november 2018. 

Vi lægger hermed op til at Nordjylland går forrest med et konkret eksempel på et 
uddannelsesforløb i interaktiv performance - med udgangspunkt i den interesse der er på blandt 
andet Art and Technology for fx at anvende genren i kombination med forskning og nye 
teknologiske interaktive design. Desuden har en uformel brugerundersøgelse lavet af UngAalborg 
vist behovet og ønsket fra unges side om at få direkte berøring med performancekunst. 
Performance er ikke teater og performeren skal derfor også have anderledes kompetencer end 
teaterskuespilleren. Interaktiv performance skaber et socialt rum, der integrerer borgere i en 
gestaltet situation for at kunne afprøve og erfare vores daglige realitet på nye måder. Med dette 
projekt ønsker vi at vise unge i Nordjylland de muligheder, som arbejdet med interaktiv 
performance kan åbne i mange forskellige former for felter indenfor både kunst og samfund. 

Socialt talent* for interaktiv performance?
I kraft af den fælles læring om talentudvikling, som KulturKANtens Talentlaboratorium muliggør, 
ønsker vi at finde ud af, hvordan vi kan “finde” de unge, som har talent for interaktiv performance? 
Unge, som måske aldrig har set en fremtid i hverken teater eller universitets-regi, men som 
alligevel besidder den særlige kvalitet, som vi med dette projekt vil pege på som den interaktive 
performers sociale talent*; en empatisk evne til at skabe øjeblikkelig tillid i mødet med det andet 
menneske; en evne til at skabe situationer, der får mennesker til at åbne op og dele minder fra 
fortiden og drømme om fremtiden; en evne, som de måske allerede har erfaret lidt af i sig selv og 
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som måske har fået dem til at tænke, at de gerne vil arbejde med mennesker. Måske som 
pædagog eller sundhedshjælper. 
Med dette projekt håber vi at vise, hvordan det at have arbejdet med interaktiv performance på sigt 
vil kunne inspirere deres fremtidige arbejde - også uden for universitets eller kunst-kontekst. Netop 
derfor åbner projektets samarbejde med UCN en fantastisk chance for at skabe fokus på, hvad 
denne kunst-genre kan for unge med baggrund i en erhvervsuddannelse.

Projektets indhold opsummeret i en række arbejdspørgsmål:

Videns-output
Som del af samarbejdet med RELATE, AAU vil den viden projektet genererer om nye interaktive 
performance-teknikker og læring, blive delt i form af artikler skrevet af Falk Heinrich og Inga Gerner 
Nielsen. Derudover vil der kunne læses om projektet i eksamensopgaver udarbejdet af studerende 
fra bacheloruddannelsen Art and Technology, som har mulighed for at gøre projektets performance 
til deres eksamens-case på kurset Art Based Research.   

Find baggrundsinformation om: 

Inga Gerner Nielsen - www.bmmk.dk/medvirkende-kunstnere/inga-gerner-nielsen/ 
Falk Heinrich - http://personprofil.aau.dk

I den følgende projektbeskrivelse herunder vil interaktiv performance som genre beskrives kort. 
Derefter introduceres det specifikke performancekunst-projekt med Twletteratura og hvordan det vil 
indgå i udannelsesforløbet Den Interaktive Performers Talent*.  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• Hvilke egenskaber må den interaktive performer besidde?
• Hvordan kan disse egenskaber oparbejdes? / Kan vi 

specificere metoder eller teknikker i interaktiv performance og 
publikumsinddragelse? 

• Hvordan kan vi oparbejde de unges visuelle og kropslige 
forståelse af en interaktivs installations stemning og æstetik?

• Hvordan kan vi finde frem til unge, som har talent for netop den 
interaktive performance-genre, men som måske aldrig ville 
opsøge noget, hvor de skal stå på en traditionel scene?

mailto:inga@houseoffutures.dk
http://www.bmmk.dk/medvirkende-kunstnere/inga-gerner-nielsen/
http://personprofil.aau.dk/114602?lang=en#/cv
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PROJEKTBESKRIVELSE

Interaktiv performance - en tværfaglig hybrid
Performancekunsten adskiller sig fra teatret ved at iscenesætte situationer og events, der tager 
udgangspunkt i en personlig kunstnerisk undersøgelse af en valgt tematik. Den benytter sig af 
mange forskellige kunstneriske former og lader sig inspirere af akademiske metoder og teorier og 
er dermed et cross-over fænomen. Performance er en hybrid, der skaber nye muligheder og 
sammenhænge, idet den ofte er site-specifik og dermed kan skabe en scene i mange af 
samfundslivets sfærer: fx i uddannelsesinstitutionen, på plejehjemmet, i det offentlige byrum, i 
virksomheder etc. 
Den interaktive performance - som i disse år også begynder at møde større interesse fra de 
traditionelle kunstinstitutioner  - arbejder med en høj grad af publikumsinvolvering og aktivering. 
Interaktiv performance indarbejder tit nye teknologier (fx social medier ) i preparations- og 
præsentationsfasen. Dette stiller krav til performeren, der skal kunne arbejde med såvel 
konceptuel udvikling, kunstneriske-æstetiske strategier og mediale teknologier samt kunne udvikle 
og bringe performative, sociale og empatiske evner i spil. 
Talentudvikling af den interaktive performer vil derfor ikke kun pege på en bestemt kunstart, men 
også opøve kompetencer inden for nye formidlingsformer, co-creation og innovation, der kan 
bringes i spil i mange samfundsmæssige sammenhæng. 

De unges erfaring med et konkret performance-projekt
Gennem uddannelsesforløbet vil de unge være med til at afprøve, hvad vi kan møde af både 
grænser og nye muligheder, når performance-kunst bringes ind i et offentlig rum, som fx 
Vendsyssels Teaters foyer, der netop ligger i grænselandet mellem teaterrum, café og 
kontorlandskab. Da den interaktive performancekunst først rigtigt folder sig ud i mødet med dets 
publikum, afhænger de unges læring også af at de indgår som performere i en konkrete 
performance-installation. Derfor vil de unge blive inviteret til at arbejde som performere i en 
installation, som inddrager sanselige interaktive elementer fra det performance-projekt Inga har 
startet i samarbejde med TwLetteratura.

Projektet kombinerer TwLetteraturas erfaring med at samle børn 
og unge i læseprojekter gennem deres app Betwyll - med Ingas 
erfaring med at iscenesætte performance-installationer, der skaber 
konkrete møder mellem mennesker i sanselige oplevelse af 
forskellige tematikker. I dette projekt arbejder de med spørgsmålet 
om, hvordan der kan skabes et mere sanseligt udgangspunkt for at 
reflektere over hvad fremtidens Euroæiske medborgerskab kunne 
være? I uddannelsesforløbet Den Interaktive Performers Talent* vil 
de unge komme til at afprøve den del af performancen, som 
handler om at få publikum til at give beskrivelser af deres daglige 
virkelighed. 
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OBS:  Se et visuelt eksempel på 
den interaktive performance 
STORIES OBJECTS HOLD som 
vil blive opsat sammen med de 
unge i Vendsyssels Teaters 
foyer.s. 4 - 5 i Inga Gerner 
Nielsens vedlagte portfolio

Læs mere om det fælles 
europæiske performanceprojekt 
med TwLetteratura på: https://
docs.google.com/presentation/ 

https://docs.google.com/presentation/d/18IuqV02H6rRBhOvq2zPDG1cS3bGkRn_-C-zBjjN6Sn0/edit#slide=id.p10
mailto:inga@houseoffutures.dk
https://docs.google.com/presentation/d/18IuqV02H6rRBhOvq2zPDG1cS3bGkRn_-C-zBjjN6Sn0/edit#slide=id.p10


Ansøgning og Projektbeskrivelse, December 2017
Kontakt: inga@houseoffutures.dk

tlf: 29656115

Online læring og publikumsudvikling
I månederne inden performance-installationen på Vendsyssels Teater vil appen Betwyll blive 
integreret i den kunstneriske udviklingsfase. Således vil de unges læring ikke kun foregå i de 
konkrete undervisningstimer og under selve performancen, men også gennem det indblik i 
projektets indhold de vil få gennem deltagelse online. TwLetteraturas co-founder og konsulent 
Edoardo Montenegro vil i løbet af efteråret 2018 komme til Nordjylland for at konsultere os i, 
hvordan vi konkret kan bruge appen i uddannelsesforløbet. 
Hvis det har interesse fra Kulturkantens side, vil Edoardo ligeledes kunne holde et oplæg eller 
workshop om, hvordan en app som Betwyll kan bruges til at rekruttere unge i kunst- og 
læseprojekter fremover. På kurset Art-based Research vil de studerende fra Art & Technology 
ligeledes få mulighed for at undersøge de publikums-udviklende aspekter, som brugen af en 
teknologi som Betwyll åbner, når den kombineres med et sanseligt immersive performance-projekt. 

Øvelser i immersive performance og interaktion
Forud for opsætningen af den offentlige performance-installation på Vendsyssels Teater, vil de 
unge blive introduceret for flere såkaldte immersive performance-teknikker. Immersion betegner en 
“nedsænkelse” i en anden form for opmærksomhed eller tilstedeværelse end den vi normalt møder 
sociale situationer med. For at nævne et eksempel, kan det være at give sin øvelses-makker bind 
for øjnene, føre hende rundt i et rum og lade hende føle forskellige overflader med hænderne, lytte 
til et rums ellers skjulte lyde, mærke træk og temperatures skiften. På den måde vil de erfare, 
hvordan de kan aktivere forskellige sanser i et publikum. 
(Bemærk at uddannelsesforløbet altså hovedsageligt vil trække på de performative elementer i 
performance-projektet EUTOPIA DISTOPIA som er sanselige. D.v.s at den kommende 
performance’ mere filosofiske og samfundsmæssige aspekter kun vil blive introduceret yderligere, 
såfremt de unge selv udtrykker interesse derfor).

Performativ forskning
Inga Gerner Nielsen har gennem sit studie i Sociologi udviklet en interviewmetode, der får 
publikum til at genkalde sig den kropslige oplevelse af en interaktiv kunst-installation. Denne teknik 
vil i dette uddannelsesforløb blive anvendt som en måde at træne de unge i at stille spørgsmål, 
som åbner op for et publikums egne personlige minder. 
De studerende som ønsker at deltage i uddannelsesforløbet (for at supplere deres studie på Art & 
Technology med performative egenskaber), vil kunne bidrage med at vise de andre unge på 
holdet, hvordan man i praksis kan indarbejde performative, kunstneriske elementer i sin 
uddannelse. 
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Få et overblik over uddannelsesforløbet ved at 
se den vedlagte TIMELINE
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Projektets fremtid
Uddannelsesforløbet vil ved dets afslutning have skabt et ensemble af unge, som har fået tro på 
deres egne sociale og performative evner. Både til måske at kunne deltage i fremtidige 
professionelle opsætninger af det Europæiske performance-projekt med Twletteratura. Eller for 
selv at arbejde videre med interaktive performance-design i deres fremtidige uddannelsesforløb og 
arbejde med mennesker.

KulturKANtens Talentlaboratorium vil have opnået viden om, hvordan der skabes kontakt til unge, 
som ikke vidste de havde talent for interaktiv performance. Og samtidig vil der med Kulturkantens 
støtte være udviklet et første uddannelsesprogram med teknik i interaktiv performance, som vil 
kunne indgå i nye sammenhænge; På andre universiteter, seminarer eller (kommende nye) 
uddannelser inden for visuel kunst og performance i Danmark og udland. I bedste tilfælde vil dele 
af uddannelsesforløbet også på sigt kunne integreres i uddannelser indenfor eksempel Social og 
Sundhedsområdet, Service, Innovation og Entrepreneurship, Pædagogik, m.fl. 

Projektet Den Interaktive Performers Talent*Udvikling består således af et klart praktisk og 
kunstnerisk forløb for talentudvikling af den unge interaktive performer - samtidig med at det kan 
åbne op for nye muligheder og formes i samspil med vidt forskellige samarbejdspartnere. 
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KulturKANten budgetblanket

Ansøger:

performance-kunstner Inga Gerner Nielsen i samarbejde med Art & Technology, AAU
Projektets titel:

DEN INTERAKTIVE PERFORMERS TALENT*

Budget og finansieringsplan

Indtægter (kendte)
Kulturkanten søges 50.000,00 kr.
Falk Heinrichs (AAU) konsulenttimer 16.480,00 kr.
Edoardo Montenegro (Twletteratura) konsulenttimer 8.240,00 kr.
Vendsyssels Teaters teknikker 2.100,00 kr.

Anden medfinanciering (pris ukendt)
Vendsyssels Teater Lokaler
UngAalborgs lokaler
UngAalborg medarbejders hjælp til rekruttering
UCN Rikke Steen Mapstone hjælp til rekruttering
Art & Technology m. teknisk udstyr
Indtægter i alt 76.820,00 kr.

Udgifter
Scenografi og materialer 10.000,00 kr.
Underviser- og kunstnerhonorar IGN 24.000,00 kr.
Projekledelse og Adminisistration IGN 5.000,00 kr
Dokumentation IGN 2.000,00 kr
Transport og diæter 6.000,00 kr.
Forplejlening under weekend-workshop og performance 3.000,00 kr.
Dækkede udgifter 
Falk Heinrichs (AAU) konsulenttimer 16.480,00 kr.
Edoardo Montenegro (Twletteratura) konsulenttimer 8.240,00 kr.
Lokaler Vendsyssels Teater teknikker? 2.100,00 kr.
Vendsyssels Teater Lokaler
UngAalborgs lokaler
UngAalborg medarbejders hjælp til rekruttering
UCN Rikke Steen Mapstone hjælp til rekruttering
Art & Technology m. teknisk udstyr
Udgifter i alt 76.820,00 kr.

Resultat 0,00 kr.

�1



Noter
Projektet administreres af Inga Gerner Nielsen med udgangspunkt i foreningen Performance - og 
Filmproduktion i Vendsyssel CVR: 38446584
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performance-kunstner Inga Gerner Nielsen i samarbejde med Art & Technology, AAU
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Projektet administreres af Inga Gerner Nielsen med udgangspunkt i foreningen Performance - og 
Filmproduktion i Vendsyssel CVR: 38446584
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- opført med Fiction Pimps, først på House of Futures kontor, 
på landsmødet for Foreningen for Væresteder i Danmark, 
og i DRs koncertsal som del af Københavns Kommunes 
kampagne for unge BLAND DIG I BYEN 2012.

Deltagere i alle aldre ledtes ind - en efter en - gennem en 
labyrint, ind i en tilstand kaldet CHORA; et univers som 
eksisterer udenfor tid og rum. Her blev de guidet til at 
visualisere deres ønsker for fremtidens arbejde og by. For så 
at sende dem med flaskepost ud på verdens imaginære have. 

“Find dig til rette her på madrasen, lyt til 
universets bølger og fuglenes skrig, lad dig 
føre med dem hen til den verden, som er din”
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Som del af en interaktiv performance kan jeg udvikle et 
design til at visualisere publikums indre oplevelse.  

Her ses billeder, som deltagerne skabte selv med udklip 
fra gamle kunst-, videnskabs- og samfundsfagsbøger, 
mens de befandt sig inde i THE CRACK-installationen. 
Nogle sad ganske kort, andre i timevis. 
  
Kollagen til højre er en form for dokumentation og udstilling 
af deltagernes samlede billede af hvad de oplevede i 
Chora; den tilstand og indre billedverden performancen 
THE CRACK fremkaldte i dem. 



S T O R I E S  O B J E C T S  H O L D 

- en interaktiv fortællings-installation opsat første gang med Madeine 
Kate McGowan i Athen for TANDEM EUROPE, et udvekslingsprogram 
for cultural managers i Europa. Og siden hen sammen med Café 
Venligbo på Tversted Skole Galleri i Nordjylland i 2017.
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“luk øjnene i. Mærk objektet mellem dine hænder. 
Genkald dig det rum du brugte det i. 
Når du mærker du er klar, så giv din historie ord”.

“et af disse objekter holder på en historie, som
gerne vil fortælles. Din historie. Find dit objekt.”

“The tape reminded you 
of your father and how he 
used to play the flute. 
This is a long time ago, 
perhaps 40 years, but 
how you loved hearing 
his voice and listen to 
him playing the flute, 
recorded on a tape. The 
memory of this makes 
you feel nostalgic, but 
also angry, as everything 
now is left behind in your 
home country; all 
belongings, also the 
tape.”

Læs mere om hvordan denne installation 
samt video-workshops på Tversted Skole 
(støttet af Kulturkanten) indgår i Tandem 
Europe projektet Honorary Hotel i et 
essay om de praktiske erfaringer med at 
udvikle aktiviteter, som er relevante for 
new-comers; det ord vi valgte som fælles 
betegnelse for asylsøgere, immigranter 
og andre nytilkomne, som fx 
udvekslingsstudenter og nomadiske 
kunstnere, som søger at finde vej inde i 
lokale kulturfælleskaber: 

www.tandemforculture.org  

http://www.tandemforculture.org/stories/theory-meets-practice-actions-of-tribute-to-zygmunt-bauman/
http://www.tandemforculture.org/stories/theory-meets-practice-actions-of-tribute-to-zygmunt-bauman/


Udstilling af de nedskrevne historier deltagerne i STORIES OBJECTS HOLD gav til os efter inden de gik ud af installationen. 
Hvert objekt i installationen kunne rumme flere af deltagernes erindringer. En drengs minde om en juleaften, hvor han fik sit første 
kamera // En bedstemors særlige måde at lave kniplinger på // En ramme med et billede fra en syrisk kærlighedshistoire // En lommelygte 
en pige knugede mellem hænderne engang hun lå i et telt og kæmpede med hjemve // …
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T H E  V E L V E T  S T A T E         
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Instruktion af long-durational performanceinstallation 
skabt som en total iscenesættelse af Fiction Pimps og 
Collective Unconscious af Roskilde Festivalens Art 
Zone,  i samarbejde med arkitekt Simon Hjermin 
Jensen ved siden af Orange Scene i 2013. 

Her guidede 30 performere festivalens deltagere ind i 
installationens mange forskelligeartede rum. 
Hvert og et skabt med udgangspunkt i en specifik sanselig 
tilstand fra kunstens verden. 

Links til anmeldelser og flere billeder på: 
www.houseoffutures.dk

http://houseoffutures.dk/blog/velvet-state/
http://houseoffutures.dk/blog/velvet-state/


�7Se også videotrailer på 
vimeo.dk/thevelvetstate 

https://vimeo.com/118500449
https://vimeo.com/118500449


L O S T  F U T U R E S 
- en rejse gennem en labyrint i House of Futures kontorlandskab, hvori møder kunne opstå i poetisk billed-udveksling og co-creation 
workshop. Labyrinten blev skabt som en del af House of Futures årlige Fremtidsuge, hvor forskellige økonomiske, sociale og kulturelle 
temaer tages op og undersøges i relation til den nære og fjerne fremtid. 
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“Kære Stifinder

Velkommen til labyrinten.

Herinde vil du måske finde en af de fremtider 
som forsvandt i det slør af uvidenhed som 

stadig siver ud af krisens flænge. I det øjeblik 
vi mistede forestillingen om grænseløs vækst, 
mistede vi også troen på fremtidens præcise 
udregninger og brede motorveje. Nu må der 
andre metoder og vejledning i brug, for at du 
kan finde din særlige vej ud i den tid, der ikke 

er gået endnu.

Tag en pose med in HOF’s labyrint
du får brug for den til at opsamle 

fremtidens spor”



R E C Y C L I N G  B O D I E S

- et performativt læringslaboratorie skabt i samarbejde med danser og 
koreograf Anne Nyboe til DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVALs 
program i 2014 for at give gymnasieelver en sanselig form for 
undervisning om organer og deres funktioner. 

Projektet startede med spørgsmålet om vi egentlig kan sanse vores egne organer? 
Og en etisk diskussion om det i så fald ville ændre vores følelser omkring 
organdonation? 

Elevernes klasselokale blev iscenesat som et slags klinisk lægevidenskabeligt 
laboratorium. De selv blev klædt i kitler, som første skridt i at vise at her skulle de være 
med til at performe en anderledes læringssituation.
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Læs om det ligenede projekt EMBODYING 
SCIENCE, som ligeledes tematiserer 
forholdet mellem kunst og videnskabskab i 
sanselige læringslaboratorier under 
Science in The City festivalen i 2014: 
www.nxtbrand.dk/blog/embodyingscience 

http://www.nxtbrand.dk/blog/embodying-science-in-the-silver-frame-2/
http://www.nxtbrand.dk/blog/embodying-science-in-the-silver-frame-2/
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F O R T Æ L L I N G E R  I  K I L D E G R O T T E N 

- interaktivt design til formidling af Marit Benthe Norheims 
skulpturelle bearbejdelse af Kildekonen Marie Villads liv og digte 
i Kildegrotten i Søndermarken. Arrangementet blev lavet for 
Slots- og Kulturstyrelsen som del af projektet LIV OG LYS I 
SØNDERMARKEN og afviklet i 2015 og igen i 2016.

Som del af performance-designet blev der samtidig udarbejdet 
et podcast, hvori både de indledende historier om Marie Villads 
og Marit Benthe Norheims arbejde kan høres - samt nogle af 
deltagernes egne fortællinger, som de delte med hinanden inde i 
Kildegrotten. 

Lyt med på soundcloud.dk/fortaellinger

https://soundcloud.com/user-505917612/fortaellinger-i-kildegrotten
https://soundcloud.com/user-505917612/fortaellinger-i-kildegrotten


F E E D B A C K  P Å  F O R T Æ L L I N G E R  I  K I L D E G R O T T E N
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Kildegrottens kunstner Marit Benthe Norheim:
Det var spennende for meg, som har skapt nyfortolkningen av Kildegrotten, i samarbeid 
med lydkunstner Tonje Terese, å oppleve hvordan Inga Gerner Nielsen, som ung 
kvinnelig performancekunstner og sosiolog, valgte å bruke skulpturene, den 
stemningsskapende musikken og Marie Villads dikt. - At hun inviterte til en intim event; 
som gjennom 2-3timer fikk folk til å bevege seg videre fra det sted, hvor høflighet ofte 
stopper virkelige samtaler mellom mennesker som ikke har møttes tidligere. Jeg deltok i 
en gruppe hvor to kvinner i 20- års alderen, uten erfaring i å oppsøke kunst og kultur 
begivenheter, valgte å oppsøke denne publikums deltagende seansen, istedet for å «ta i 
byen». Det ble til sterke, personlige beretninger og assosiasjoner rundt både kjærlighet, 
fødsel, død og alder.

Et brev fra en deltager:
Kære Inga, Jeg synes lige, jeg vil lade dig vide, at det var et dejligt arrangement, som I 
havde fået søsat. Det var søde mennesker, som kom, sjovt at sidde og fortælle, l min 
gruppe var vi 3 forskellige generationer og dermed havde vi forskellige indgange til 
tilværelsen. Jeg kigger sommetider til den lille glaskugle på køleskabet og smiler. Der var 
gjort meget forarbejde for at få denne aften til at blive en oplevelse. Tak for det og så så vi 
Kildegrotten og fik historien om Kildegrottekonen Marie Villads. 
Bedste hilsener Karen Lautrup

Else Marie Bukdahl, tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi og 
professor på Art & Technology, Aalborg Universitet (fra lydoptagelse):
“ Jeg synes, det var en meget fint gennemtænkt performance, fordi den dels havde en diskret 
styring, så åbnede den op til diskussioner og til fortællinger. Det smukke var, at den måde du havde 
lavet det på, var faktisk en ny måde at få grotten til at blive levende. Når man lytter til de digte, så 
finder man, at de har en meget fin kunstnerisk kvalitet. For de går på nogle meget fint 
afbalancerede brudflader mellem drøm og realitet, mellem hård livsviden og en eventyrverden. På 
en måde fortolker de jo også, digterisk den stemning i grotten, som du som en ung moderne 
kunstner har virkeliggjort på en overbevisende måde. Du fik os til at genskabe den stemning, som 
var i grotten engang - og som via Marit Benthe Norheim er kommet igen og som du med din 
visualisering har aktualiseret. Tak. " 

“Se figuren,
lyt til kilden

lad tankerne drive ud 
for at finde

DEN UNGE
et sted i livet

2.
Se den 

bevæge sig,
se den i en specifik 

situation,
genkald dig lydene,

temperaturen,
følelsen i det øjeblik

3.
Hvis du har lyst,
så lad ordene 
strømme ud,

fortæl de andre din 
historie”



S W I M C A T S  O F  T H E  S W A M P

- en åbning ind i et sanseligt fiktivt eventyrunivers på 
Copenhagen Jazzhouse, 2009-2010.

Se mere fra The Swamp og andre af Club de la Faye’s 
universer på www.facebook.com/Club-de-la-Faye 
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The Swamp blev fantaseret frem sammen med gruppen 
Club de la Faye ved at se gamle film fra jazztidens New 
Orleans, læse beat-poeter og Herman Hesses Steppeulven

En tidløs sump gjort 
af tungt dryppende 
lyde, jazzspindende 
kattetoner og svært 

genkendelige 
objekter .

https://www.facebook.com/Club-de-la-Faye-200308469093/


: I N  1 0 0  Y E A R S  -  S T A R T I N G  N O W
iscenesættelse af fire interdisciplinære House of Futures-seminarer om fremtidens bæredygtige samfund.
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“ Welcome to your Future Mind Tour. We start by 
taking you through the canals of Copenhagen, 
one hundred years from now”

“Et svar fra dette rums fremtid”
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In 100 Years - Starting Now er et et-årigt House of Futures projekt, støttet af VELUX-FONDEN.
Se videoer fra seminarerne på vimeo.dk/in100y 

Og flere billeder, artikler m.m. på:
 in100y.dk 

https://vimeo.com/34886845
http://in100y.dk
https://vimeo.com/34886845
http://in100y.dk


T H E  Q U E E N G  O F  A M A * R

-site-specifik en-til-en performance installation lavet som del af 
residency med Johannes Maria Schmit i Hal Atelierhaus Leipzig.

Performancen blev i 2017 givet prisen Bewegungskunstpreis for dens 
evne til på eventyrlig vis at tematisere sociale problematikker i et 
udfordret område af Leipzig.

Uddrag af juryens begrundelse:
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“It is the great quality of the performance “The Queeng of 
Ama*r” that it reflects the concept of poverty without 
falling into the trap of social romanticism. Silently, 
wickedly and with depth it seduces you to think the 
“revolutionary” thought, that poverty is the real wealth: 
material wealth empoverishes our imagination, distances 
us one from another, as it can only give out recognition 
and appreciation via currency and thereby sets a large 
part of humanity apart. Whilst poverty, that is 
demonstrated by the Queeng, craves spirit of invention, 
solidarity, a sense – or many senses – for shine, that is to 
say: for things you can´t buy with money. At the same 
time – to prevent any misunderstandings – the 
performance is in no way a pledge for poverty or being-
poor as a favorable model of life. It is rather the 
accpomplishment of Inga Gerner Nielsen and Johannes 
Maria Schmit, that - given the almost unbearable 
certitude of an persisting worldwide poverty – they offer a 
reflection, that is trying to emancipate from passivity and 
powerlessness. 
The fact they are doing this with great sincerity, a winking 
lightness and a sophisticated, yet discreet dramaturgy, 
makes them the rightful laureates of the 
Bewegungskunspreis.”



Foto i portfolio:

Constanze Flamme
Madeleine Kate McGowan,
Jesper Huyek Larsen,
Andreas Ingefjord, 
Stine Skott Olsen,
Rolando Diaz, 
Inga Gerner Nielsen

Kontakt:

Inga Gerner Nielsen
mail: inga@houseoffutures.dk

tlf: 29656115 
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TIME LINE : DEN INTERAKTIVE PERFORMERS TALENT*

Forår 2018:     September Oktober     November         

 

Første 
interaktive
performance 
på VT

Heldags-
weekend-
kursus

Aften Aften Aften Aften Aften
Afslutning
og evaluering

Anden 
interaktive
performance
på VT

1. Den interaktive genre 
introduceres gennem 
praktiske øvelser faciliteret af 
Inga Gerner Nielsen og Falk 
Heinrich:
i.e blindfolding følgeteknikker 
/ kontaktimproøvelser / 
sensorisk interview / …

Vi kan desuden vælge også 
at bringe andre erfarne 
performere ind for at dele 
deres erfaring med 
interaktion.

2. Der arbejdes frem mod - 
og opføres første prototype 
af en performance-
installation.
Et publikum inviteres ind, for 
at deltagerne kan afprøve 
den interaktive form. 

Edoardo Montenegro fra 
TwLetterura ankommer og 
indgår i vidensudviklingen 
med deltagerne. 

3. Efter første performance 
evaluerer vi sammen med de 
unge om deres oplevelse 
med publikum. Studerende 
fra Art & Technology inviteres 
med for at indgå med nogle 
af deres refleksioner.

Ugen efter vender vi tilbage 
til installationen på 
Vendsyssels Teater for igen 
at aktivere den interaktive 
performance. 

4.Sidste undervisningsgang 
evalueres der - og 
perspektiveres i forhold til i 
hvilke andre felter deltagerne 
kan se sig selv trække på 
deres nye erfaring som 
interaktive performere i. 

I vinteren og foråret 2018 
arbejdes der med 
rekruttering i samarbejde 
med UngAalborg, UCN og 
Expirir. 

Gennem hele læringsforløbet 
opfordres deltagerne til at være 
med i online-aktivitet om projektet 
på appen Betwyll

Online


