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KØBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER
PRÆSENTERER
LUFTDANS MED ÉRIC LECOMTE & ODILE GHEYSENS
Byparken Ørestad City 20. juni kl. 16, 18 & 20 i samarbejde med By & Havn
Ørestad Nord, 25. juni kl. 21.00 som en del af det europæiske projekt Circle Around

På facader af IT-Universitetet og Københavns Universitet Amager samt i Tietgenkollegiets
gård udfordrer 12 europæiske artister og dansere tyngdeloven og folder sig ud lodret på
murene i elastikker, reb og kabler under ledelse af den franske cirkusartist Éric Lecomte
og den belgiske koreograf Odile Gheysens. Efter en uges workshop præsenterer de
resultatet d. 25. juni kl. 21.00. Det er gratis og udendørs. Det er for alle interesserede og
forbipasserende.
Éric Lecomte og Odile Gheysens er desuden med til at åbne byparken i Ørestad City den
20. juni med vertikal luftdans på boligbyggeriet Horisonten.
Den franske artist Éric Lecomte forestiller sig muren som et alternativt gulv; et sted, hvor der kan
leges og danses. Elastikken, der holder ham, giver ham adgang til en unik koreografisk
udforskning, hvor tyngdekraftens fysiske begrænsninger bliver overskredet; hvor bevægelserne
er præget af en blødhed, en flydende karakter og en usammenlignelig fylde, en tilstand, der mest
af alt ligner astronauternes langt væk fra jordens tiltrækningskraft.
Lecomte arbejder med både koreografi og improvisation i samspil med den eksisterende og
udvalgte arkitektur af bygninger, mursten, glas, vinduer, søjler, nutidige og fortidige facader,
klinter eller skov. I København foregår den internationale workshop i luftdans i Ørestad Nord i
samarbejde med IT-Universitetet, Københavns Universitet og Tietgenkollegiet. Samme sted hvor
de vil præsentere resultatet af deres arbejde for offentligheden d. 25. juni.
12 cirkusartister og dansere fra Frankrig, Ungarn, Belgien og Danmark deltager. Workshoppens
sigte er at udfordre både kroppen og tyngdekraften. Der vil blive arbejdet med tov- og
elastikteknik, klatreteknik, dans og koreografi.
Københavns Internationale Teater har valgt at invitere Éric Lecomte og afholde workshoppen
udendørs i den nye bydel Ørestad Nord, hvor Københavns Universitet, IT-Universitetet og
Tietgenkollegiet skaber en naturlig trekant ved bydelens kanal. Foruden at dygtiggøre ny cirkus
artister og dansere sætter workshoppen fokus på bydelen og giver tilskuerne et nyt og
anderledes syn på arkitekturen og bygningerne. Luftdansen i Ørestad Nord bliver dermed
også en aktuel apéritif til et andet af Københavns Internationale Teaters projekter,
Metropolis Laboratory som åbner den 26. juni. Se www.cph-metropolis.dk
Luftdans i Ørestad er en del af det store internationale Ny Cirkus-projekt Circle Around,
som Københavns Internationale Teater var med til at starte op sidste år sammen med
partnere i fire andre europæiske lande.
For yderligere information, billeder mv. se bilag // kontakt Katrien Verwilt (3033 5915 //
kv@kit.dk) eller Hc Gimbel (46931096 // hcg@kit.dk)

Bilag
Om Éric Lecomte (Frankrig) & Odile Gheysens (Belgien)
Éric Lecomte har arbejdet som cirkusartist i 15 år. Som ung var han fascineret af dans,
gadedans og luftakrobatik. Han har arbejdet med luftdans, linedans og klatredans med
kompagnierne Olivier Farge, Ex Nihilo og Retouramont. I 1998 stødte han til kompagniet CahinCaha og var med til at forfatte det kollektive manuskript, der lå til grund for den internationalt
roste forestilling ChiencrU.
Lecomte ønskede imidlertid at gå sine egne kunstneriske veje, og efter at have tilbragt to år med
forskning og eksperimenter skabte Éric Lecomte sit eget kompagni 9.81.
Siden 2005 har Éric Lecomte samarbejdet med den belgiske koreograf Odile Gheysens
(Compagnie In-SENSO). Sammen skaber de koreografisk luftakrobatik, som de sædvanligvis
præsenterer udendørs på bygningsfacader og historiske monumenter.
Om EU projektet Circle Around
Circle Around er et europæisk ny cirkus projekt, som har modtaget støtte fra EU Culture. Circle
Around er et samarbejde mellem Halles de Schaarbeek/Bruxelles (www.halles.be), Les
Migrateurs/Strasbourg (www.lesmigrateurs.org), Tráfo/Budapest (www.trafo.hu) og Københavns
Internationale Teater (www.kit.dk). Projektet består bl.a. af fire ny cirkus workshops i hvert af de
deltagende lande, som giver landenes artister en mulighed for at videreuddanne sig på tværs af
grænserne og få international inspiration.
Workshoppen i København er således den anden workshop i rækken, og vil følge op på den
første workshop afholdt med stor succes i Bruxelles i marts.
Københavns Internationale Teater arrangerer workshoppen med støtte fra EU Culture og
Kunstrådet.
Tilknyttet arrangement i samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad City og By & Havn
I forbindelse med at Eric Lecomte og Odile Gheysens besøg i København vil de give tre korte
optrædener under åbningsbegivenhederne for byparken i Ørestad City. Det foregår fredag den
20. juni. Se programmet for åbningen på www.orestad.dk/byparken
Hvor & Hvornår
Workshop: Ørestad Nord, 18. – 25. juni dagligt kl. 09.30-12.30 og 14.00-17.00.
Optræden under åbning af Byparken Ørestad City: fredag d. 20. juni kl. 16.00, 18.00 og 20.00.
Præsentation af Luftdans i Ørestad: Ørestad Nord, onsdag d. 25. juni kl. 21.00.
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