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THE BLUE
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OUT OF THE BLUE
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION
70 min, ingen paus / 70 mins, no interval
Skånes Dansteater
Malmö Operaorkester / Malmö Opera Orchestra
Malmö Operas barnkör / Malmö Opera Children’s Chorus

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE
4 dec 2021, Malmö Opera, Malmö, Sverige / Sweden
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OUT OF THE BLUE

DANSARE / DANCERS
Alex Blondeau, Tomáš Červinka, Jure Gostinčar, Ange-Clémentine Hiroki, Anette
Jellne, Dario Minoia, Hanna Nussbaumer, Yiorgos Pelagias, Emma Välimäki, Tiemen
Stemerding, Iris Telting, Riccardo Zandoná
DANSARPRAKTIKANTER / DANCE INTERNS
Oliver Lund, Oscar Valenza, Mariona Vinyes Ràfols, Philip Vötter

KONCEPT, KOREOGRAFI, REGI / CONCEPT, CHOREOGRAPHY, DIRECTION
Anouk van Dijk
MUSIK / MUSIC
Johann Sebastian Bach, Björk, Michael Gordon,
Mikael Karlsson, Igor Stravinskij, Kevin Volans
ARRANGEMANG / ARRANGEMENT
Bob Zimmerman
DIRIGENT / CONDUCTOR
Daniela Musca
SCENOGRAFI, LJUSDESIGN / SET DESIGN, LIGHTING DESIGN
Theun Mosk
KOSTYMDESIGN, REKVISITA / COSTUME DESIGN, PROPS
Jessica Helbach
KOREOGRAFIASSISTENT / CHOREOGRAPHER’S ASSISTANT
Jenia Kasatkina
MUSIC ADVICE / MUSIKALISK RÅDGIVARE
Micha Hamel
DRAMATURGICAL ADVICE / DRAMATURGISKA RÅDGIVARE
Nils Haarman, Anny Mokotow, Jerry Remkes

BARNDANSARE / CHILD DANCERS
Maggie Gillberg, Lycke Meggerle
Malmö Operaorkester / Malmö Opera Orchestra
Malmö Operas barnkör / Malmö Opera Children’s Chorus
BARNKORMÄSTARE / CHILDREN’S CHORUS MASTER
Elinor Fryklund
REGI BARNKÖREN / CHILDREN’S CHORUS DIRECTION
Katarina Sörenson
REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTOR
Belinda Nusser
MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER OCH MALMÖ OPERA
/ COWORKERS SKÅNES DANSTEATER AND MALMÖ OPERA
Vi är många på Skånes Dansteater och Malmö Opera som har
arbetat med Out of the Blue. Du hittar med information under Kontakt på
skanesdansteater.se och på malmoopera.se
There are numerous colleagues at Skånes Dansteater and Malmö Opera
who have worked with producing Out of the Blue. You will find further information
under Contact on skanesdansteater.se and at malmoopera.se

ETT SÄRSKILT TACK TILL / A SPECIAL THANK YOU TO
Patrick Marin/Stepping Ground

Följ oss på / Follow us on
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MUSIK / MUSIC
1. WALKING SONG
Kevin Volans
© Edition Wilhelm Hansen AS

2. BRANDENBURGKONSERT NR 3
Johann Sebastian Bach, Brandenburgkonsert Nr 3 i G-Dur, BWV 1048
Sats 1, Allegro
Sats 2, Adagio: Kadens (Anders Hjortvall/Renée Ohldin)
Sats 3, Allegro

3. IMMATURE
av / written by Björk Gudmundsdottir
Utgiven av / Published by Jora EHF
Administreras av / Administered by Kobalt Music Publishing Ltd

4. FIVE FOUR
Mikael Karlsson

5. SYMPHONIES OF WIND INSTRUMENTS (REVISED 1947)
Igor Stravinsky
Med tillstånd av / Permission by Boosey & Hawkes Music Publishers Limited

6. HUNTER
av / written by Björk Gudmundsdottir
Utgiven av / Published by Jora EHF
Administreras av / Administered by Kobalt Music Publishing Ltd

7. WEATHER (1997); UTDRAG / EXTRACT WEATHER ONE
Michael Gordon
© Red Poppy/Ricordi New York part of UMP Classical, New York, USA.
All rights reserved.

8. UTOPIA
av / written by Björk Gudmundsdottir
Utgiven av / Published by Jora EHF
Administreras av / Administered by Kobalt Music Publishing Ltd

9. ALL IS FULL OF LOVE
av / written by Björk Gudmundsdottir
Utgiven av / Published by Jora EHF
Administreras av / Administered by Kobalt Music Publishing Ltd
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Vitamininjektion av energi

Vitamin injection of energy

Årets samarbete mellan Skånes Dansteater och Malmö Opera är en riktig
karneval av färg, form, musik och sång. Det känns verkligen helt rätt att
kunna erbjuda en upplevelse så full av liv när det är som mörkast ute.
Hela 18 dansare från Skånes Dansteater, varav två barn, tillsammans med
Malmö Operaorkester och barnkör genererar kraft som är svår att motstå.

This year’s collaboration between Skånes Dansteater and Malmö Opera is
a real carnival of colour, shape, music and song. It feels right to offer an
experience so full of life when it’s at its darkest outside. As many as 18 dancers from Skånes Dansteater including two children generate power that is
difficult to resist, together with the Malmö Opera Orchestra and children’s
chorus.

Koreografen Anouk van Dijk är en världsstjärna som för första gången skapar
ett verk i Sverige. Det är ett otroligt privilegium att ha fått vara med under
skapandet av en världspremiär av en koreograf som jag så djupt respekterar.
Anouk är en grundare av en speciell dansteknik, Countertechnique, som
erbjuder dansare verktyg för att hitta ett hållbart sätt att nyttja kroppens
resurser. Hon uppmuntrar till konstant lärande och utforskande med rörelsen
i centrum utan att förlora detaljerna i innehållet och strukturen i verket.
Tillsammans med det kreativa teamet har Anouk skapat en värld av bilder
som bokstavligen rullar framför våra ögon. Referenserna är oändliga och
överraskande. I Theun Mosks blåa miljö träder färgerna och formerna fram
tydligt och Jessica Helbachs fantasifulla kostymer och prylar kräver full uppmärksamhet. Musiken förflyttar mig över generationerna och jag njuter av
Daniela Muscas tolkning av både klassikerna och moderna verk. Kören och
orkestern presterar verkligen på topp!
Den mörka årstiden med det mystiska ljuset, högtider och legender samt
den musikaliska resan är några av inspirationskällorna i Out of the Blue. Jag
önskar dig hjärtligt välkommen att släppa loss fantasin och njuta av energin.

Choreographer Anouk van Dijk is a world star who is creating a work in
Sweden for the first time. It’s an incredible privilege to have been part of the
creation of a world premiere by a choreographer that I so deeply respect.
Anouk is a founder of a special dance technique called Countertechnique,
which offers dancers tools to find a sustainable way to use their body’s resources. She encourages constant learning and exploration with movement
at the centre, without losing details in the content and structure of the work.
Together with the creative team, Anouk has created a world of images that
literally scroll before our eyes. References are endless and surprising. In
Theun Mosk’s blue environment, colours and shapes stand out clearly; and
Jessica Helbach’s imaginative costumes and thingamajigs demand full
attention. The music moves me across generations and I enjoy Daniela
Musca’s interpretation of both the classics and modern works. The chorus
and orchestra perform at their best.
The dark season with the mysterious light, festivals and legends, and the
musical journey are some of the sources of inspiration for ’Out of the Blue’.
I warmly welcome you to unleash your imagination and enjoy the energy.

Mira Helenius Martinsson
VD & Konstnärlig ledare / CEO & Artistic Director
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"En hyllning till fantasin och till vårt

"Celebrates the power of the imagination,

motstånd mot att anpassa oss"

and the resilience to adapt"

Det glädjer mig att få presentera Out of the Blue, en musikalisk resa från Bach
till Björk. Verket har skapats med mycket passion och glädje tillsammans med
ett fantastiskt team av talangfulla konstnärer och barn.

I am very excited to present ’Out of the Blue’ to you, a musical journey
from Bach to Björk. We created the work with a lot of passion and laughter,
together with a wonderful team of talented artists and children.

Out of the Blue tar avstamp i skapelsemyter från hela världen, genom historien
fram till idag. En grupp träder fram ur en abstrakt blå värld. De samlar, uppfinner och visar upp föremål från förlorade, hotade eller påhittade världar
medan de rör sig tillsammans i föränderliga konstellationer – de förenas och
kolliderar för att sedan gå samman igen.

’Out of the Blue’ departs from creation myths present in cultures throughout
history until present day, as a group emerges from an abstracted blue world.
They collect, invent and parade artefacts from lost, threatened or imagined
worlds in ever-changing constellations, uniting, colliding and joining forces
again.

Med inspiration från det förflutna och visioner om nya framtider övergår
forntida ritualer i kommers, smälter hedniska traditioner samman med våra
högtider, förvandlas människor till cyborgväxter. I Out of the Blue skapar
en grupp människor allianser genom tiden – från hierarkiska till kollektiva,
formella till intima, begränsade till extatiska, människoliknande till något annat
– och delar det oförklarliga genom sin kropp. Varje händelse sker jämsides
med en grupp barn som ingriper i och bevittnar de vuxnas handlingar samtidigt som de successivt tar över scenen och inspirerar till en ny verklighet.

Drawing from the past and dreaming up new futures, ancient rituals turn into
commerce, pagan beliefs merge with seasonal feasts, humans transform
into cyborg plants. In ’Out of the Blue’ we see a group of people form
alliances through time, from hierarchic to collective, from formal to intimate,
from restrained to ecstatic, from human-like to other-like, sharing the inexplicable through the body. Each episode is juxtaposed by the interventions
of a group of children, who are witness to the actions of adults and who
gradually take over the stage, inspiring a new reality.

Att inkludera över 40 barn i projektet har gett oss en unik infallsvinkel, för i
deras ögon är de vuxnas handlingar underliga och irrationella. Deras perspektiv får oss att reflektera. Out of the Blue har blivit en resa genom tiden
som utspelar sig framför barnen som till sin natur är historiens motpol: bärare och mottagare av vår historia som ska leva i vår kollektiva framtid.

Bringing over 40 children into this project has brought us a unique viewpoint,
as through their eyes our actions as adults seem odd and illogical. Their perspective invites us to reflect. ’Out of the Blue’ has become a journey through
time in the presence of the children, who by their very nature are a counterpoint to history: the bearers and recipients, and those who will be living our
collective future.

Out of the Blue är en hyllning till fantasin och till vårt motstånd mot att
anpassa oss till osäkra förhållanden när vi förbereder oss för en ännu
okänd framtid.

’Out of the Blue’ celebrates the power of the imagination, and the resilience
to adapt to unstable conditions as we prepare for a future yet unknown.

Anouk van Dijk

Anouk van Dijk
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
ANOUK VAN DIJK Koncept, koreografi, regi / Concept, choreography, direction
Anouk van Dijk är koreograf, regissör och skaparen bakom Countertechnique. Hon var konstnärlig ledare för det australiensiska danskompaniet Chunky Move 2012-2019 och drev sitt eget Amsterdambaserade kompani anoukvandijk dc 1999-2012. Hennes verk skapas
för ett brett spektrum av spelplatser: från black box-teatrar till stora
scenproduktioner, från installationer till platsspecifika verk.
2012 belönades Anouk med Golden Swan, Nederländernas mest
prestigefyllda danspris – som ett erkännande för hennes enastående
konstnärliga och akademiska bidrag till dansen. Hennes egen Countertechnique har
varit central för hennes kreativa arbete, en teknik som under 2000-talet har gett dansare
verktyg för en mångsidig danspraktik. För närvarande har Countertechnique nästan 40
certifierade lärare över hela världen och metodiken har en framträdande plats i publikationen
Dance Techniques 2010, skriven av prof. Gerald Siegmund och Anouk van Dijk.
Läs mer på: anoukvandijk.nl, countertechnique.com

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
DANIELA MUSCA Dirigent / Conductor
Daniela Musca, född i Rom (Italien), studerade orkesterdirigering vid
Hochschule für Musik ”Hanns Eisler” i Berlin. Hon har arbetat med
orkestrar som Kungliga Hovkapellet, Hessisches Staatsorchester,
Göteborgs Symfoniorkester, Oulu Symphony Orchestra och Kungliga
Filharmonikerna. Hon studerade piano och kammarmusik vid
Conservatorio di S.Cecilia i Rom och har en magisterexamen i
piano från Musik-Akademie der Stadt Basel (Schweiz).
Hon var pianoackompanjatör till Júlia Várady och Dietrich FischerDieskau och hon har arbetat som musikalisk assistent vid Staatsoper Berlin, Bayerska
statsoperan och Salzburg Festival.
Mellan 2014 och 2018 var Daniela Musca engagerad vid Staatstheater Wiesbaden där
hon dirigerade flera operaproduktioner. Hennes tolkning av Eugen Onegin på Staatstheater Darmstadt (2017) belönades med priset för bästa musikaliska tolkning vid Hessian
Theatre Days.
Läs mer på: danielamusca.com

Anouk van Dijk is choreographer, director and the creator behind Countertechnique.
She has been the Artistic Director of the Australian dance company Chunky Move from
2012-2019, and ran her own Amsterdam-based company anoukvandijk dc from 19992012. Her work is staged for a wide range of settings: from black box theatre to main
stage productions, from installation work to site-specific spectacles.
In 2012 Van Dijk was awarded the Golden Swan, the Netherlands most prestigious dance
accolade – in recognition of her outstanding artistic and academic contribution to dance.
Central to the foundation of her creative work has been Countertechnique, providing
dancers with tools for versatile dance practice in the 21st century. Currently Countertechnique has almost 40 certified teachers worldwide and the methodology holds a
prominent place in the publication Dance Techniques 2010, co-written by Prof. Gerald
Siegmund and Anouk van Dijk.
Further information: anoukvandijk.nl, countertechnique.com

Daniela Musca, born in Rome (Italy), studied Orchestral Conducting at the Hochschule
für Musik ”Hanns Eisler” in Berlin. Orchestras she has worked with include the Royal
Swedish Orchestra, Hessisches Staatsorchester, Gothenburg Symphony Orchestra,
Oulu Symphony Orchestra, and Stockholm Philharmonic. She studied Piano and Chamber
Music at the ”Conservatorio di S.Cecilia” in Rome and has a master’s degree in Piano
from the ”Musik-Akademie der Stadt Basel” (Switzerland).
She was a piano accompanist to Júlia Várady and Dietrich Fischer-Dieskau and she has
worked as musical assistant at the Staatsoper Berlin, the Bavarian State Opera and the
Salzburg Festival.
Between 2014 and 2018, Daniela Musca was engaged at the Staatstheater Wiesbaden
where she conducted several opera productions. Her interpretation of Eugen Onegin at
the Staatstheater Darmstadt (2017) was awarded the prize for the best Musical Interpretation at the Hessian Theater Days.
Further information: danielamusca.com
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KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
THEUN MOSK Scenografi, ljusdesign/ Set design, lighting design
Sedan examen vid Amsterdam Academy of Theatre and Dance
(Technical Theatre Arts) har Theun Mosk skapat scenkonst och
designat scenografi, ljus och fristående installationer. Han tycker om
och uppmuntrar kreativa samarbeten och arbetar ofta med ett konstnärligt team för att tillsammans nå specifika och unika uttryckssätt.
2007 tilldelades Theun den prestigefyllda nederländska Charlotte
Kohler-priset och valdes ut att delta i Prague Quadriennale samma
år och 2011. 2009 tilldelades han Prosceniumpriset för sin betydande
insats för den nederländska scenkonsten.
Theun har arbetat med Michel van der Aa, Robert Wilson English National Opera, Jetse
Batelaan, Piet Paris, Ann van de Broek, Design Museum Den Bosch, David Mitchell,
Nederlands Dans Teater, Medhi Walerski, Maritiem Museum, IFFR, Toneelgroep Oostpool, Boukje Schweigman, Arnhem Fashion Biënnale, Mattijs van Bergen, Nederlands
Fotomuseum Rotterdam, Oerol Festival, Ballet BC Vancouver, Theaterfestival Boulevard,
Veenfabriek/Paul Koek, Toneelhuis Antwerpen, Theater Rotterdam, Touki Delphine och
Fries Natuurmuseum för Leeuwarden-Friesland, europeisk kulturhuvudstad 2018.

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM
JESSICA HELBACH Kostymdesign, rekvisita / Costume design, props
Jessica Gertrude Helbach är en holländsk designer, konstnär och
curator vars arbete spänner över teater, dans, konst och undervisning.
Efter att först ha utbildat sig till modedesigner och konstnär genomförde hon en mängd olika multidisciplinära projekt framför allt med
fokus på förhållandet mellan konst och mode. Hennes design, utställningar och konst bygger på principen att tiden uppfattas som cirkulär
istället för linjär.
Jessica blev medlem i konstnärskollektivet Suze May Sho 2003
tillsammans med Connie Nijman och Rosell Heijmen. Kollektivet var pionjärer inom
online-utställningar, startade www.projectprobe.net och utvecklade ett transhistoriskt
och tvärvetenskapligt förhållningssätt till design och utställningsskapande.
Jessicas arbete som kostymdesigner för bland andra Anouk van Dijk och Nicole Beutler
återspeglar hennes pågående engagemang inom ett flertal olika discipliner (arkeologi,
vetenskap, arv). Som lärare är hon engagerad i tvärvetenskapliga kunskapsutbyten med
särskild inriktning på gränsöverskridande projekt.

Läs mer på: theunmosk.nl

After graduating at the Amsterdam Academy of Theatre and Dance (Technical Theatre
Arts) Theun Mosk has worked as a theatre maker, and designer of sets, light and autonomous installations. He likes and encourages creative collaboration and often works
with an artistic team towards specific and unique means of expression. In 2007 Theun
was awarded the prestigious Dutch Charlotte Kohler Prize and was selected to participate in the Prague Quadriennale that same year, as well as in 2011. In 2009 he won the
Proscenium Prize for his substantial contribution to the Dutch theatre.
Theun has worked with Michel van der Aa, Robert Wilson English National Opera,
Jetse Batelaan, Piet Paris, Ann van de Broek, Design Museum Den Bosch, David Mitchell,
Nederlands Dans Theater, Medhi Walerski, Maritiem Museum, IFFR, Toneelgroep Oostpool, Boukje Schweigman, Arnhem Fashion Biënnale, Mattijs van Bergen, Nederlands
Fotomuseum Rotterdam, Oerol Festival, Ballet BC Vancouver, Theaterfestival Boulevard,
Veenfabriek/Paul Koek, Toneelhuis Antwerpen, Theater Rotterdam, Touki Delphine and
the Fries Natuurmuseum for Leeuwarden-Friesland European Capital of Culture 2018.

Jessica Gertrude Helbach is a Dutch designer, artist and curator whose work spans
theater, dans, art and teaching. Initially trained as a fashion designer and artist Helbach
pursued a variety of multi-disciplinary projects focusing mainly on the relationship
between art and fashion. Her designs, exhibitions and art are based on the same guiding
principle in which time is perceived as circular instead of linear.
Helbach became a member of artist collective Suze May Sho in 2003 together with
Connie Nijman and Rosell Heijmen. The collective was a pioneer in online exhibitions,
inventing www.projectprobe.net and developing a trans historic and multi-disciplinary
approach to design and exhibition making.
Helbach’s work as a costume designer for amongst others Anouk van Dijk and Nicole
Beutler is a direct reflection of her ongoing engagement with an expanding field of disciplines (archeologie, science, heritage). As a teacher she is committed to interdisciplinary
exchange of knowledge, specializing in cross over projects.

Further information: theunmosk.nl
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DANSARE / DANCERS
Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se
/ Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

ALEX BLONDEAU

TOMÁŠ ČERVINKA

DANSARPRAKTIKANTER / DANCE INTERNS

JURE GOSTINČAR

ANGE-CLÉMENTINE
HIROKI

OLIVER LUND
Kungliga Svenska
balettskolan

OSCAR VALENZA
Amsterdam University
of the Arts

MARIONA VINYES RÀFOLS
ArtEZ University of the Arts

BARNDANSARE / CHILD DANCERS

ANETTE JELLNE

DARIO MINOIA

HANNA NUSSBAUMER

YIORGOS PELAGIAS
MAGGIE GILLBERG

EMMA VÄLIMÄKI

IRIS TELTING

TIEMEN STEMERDING
24

LYCKE MEGGERLE

RICCARDO ZANDONÁ
25

PHILIP VÖTTER
Codarts University
of the Arts

OM SKÅNES DANSTEATER
/ ABOUT SKÅNES DANSTEATER
EN INSTITUTION I RÖRELSE
Genom att erbjuda dig en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar
vi till ett hållbart socialt samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och
människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida
dansen.
Dansen ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva. Förutom
dansföreställningar hittar du dansworkshoppar, intressanta föreläsningar, spännande
seminarium, samtal och studiebesök hos oss.
Skånes Dansteater är Sveriges enda fristående dansinstitution. Vi ägs av Region Skåne.

BEVARA RÖRELSE är ett forsknings- och insamlingsprojekt som dokumenterar människors
upplevelse av dans.
Låter det intressant? Bidra med din upplevelse!
Läs mer om projektet på vår hemsida
eller anmäl dig till Celine Orman,
celine.orman@skanesdansteater.se

BEVARA RÖRELSE is a research project that
collects and documents people‘s experience of
dance.
Sound interesting? Contribute with your
experience! Read more about the project on our
website or enrol via e-mail: Celine Orman,
celine.orman@skanesdansteater.se

A COMPANY IN MOTION
By offering you a variety of relevant and developing experiences, we contribute to a
sustainable society. We work in close dialogue with the art, culture and people in the
world we all share so that more people can discover the power of contemporary dance.
Dance offers you a chance to be challenged, be moved, learn, discover and rediscover.
In addition to dance performances you will find dance workshops, interesting lectures,
exciting seminars, talks and study visits at Skånes Dansteater.
Skånes Dansteater is Sweden’s only independent dance company. We are funded by
the Municipality of Skåne.

Dockan är
hemma för oss.
Här har vi vårt eget huvudkontor och i ett av våra hus växer
Skånes Dansteaters föreställningar fram. Här finns ytterligare
200 företag som är med och skapar det kreativa området
Dockan. Välkommen hit du också!

Finansierat av Kulturrådet.
/ Funded by Swedish Arts Council.

Celine Orman

Arkivarie och projektkoordinator för Bevara rörelse
/ Archivist and project coordinator

DANCEPOD
WITH SKÅNES DANSTEATER
En pod av och med Skånes Dansteater.
I varje avsnitt möter du människorna som skapar
dans, utforskar rörelse och dyker djupare in i vår
kreativa process.
Podden ges på engelska och finns tillgänglig där
du lyssnar på poddar.

A podcast brought to you by yours truly,
Sweden’s only independent dance institution.
Your chance to hear from dance artists, engage
with movement, and delve deeper into our
creative process.
The pod is in English and is available wherever you
listen to pods.
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VÄRLDSPREMIÄR
28 november på
Skånes Dansteater
Spelas till 16 December

PROGRAM
OMSLAGSFOTO / COVER PHOTO
Carl Thorborg
FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTOS
Jubal Battisti
PORTRÄTTFOTO KREATIVT TEAM / CREATIVE TEAM PORTRAITS
David Thibel, Emmalisa Pauly
PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS
Johan Sundell

VÅR DAG
EN DANS- OCH KONSTUPPLEVELSE AV TINA TARPGAARD
Biljetter: skanesdansteater.se
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skanesdansteater.se

