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"Sol" 

"Twin project" 

Jeg har altid været fascineret af den uendelighed af 

muligheder, der ligger i at klæde kroppen på - af den 

syntese der ligger i krop, klædning og bevægelse. 

' 
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e seneste 5 år har jeg kontinuerligt arbejdet med kostumedesign ti l en række koreografer, dansere og performere. Kostumerne ta

ger naturligt udgangspunkt i koreografens "dramatiske " intentioner, dvs. i fortællingen, hvis en sådan findes, og i dansens bevæg

elser. Me" satt1tldlG eR det e" sdvstÆ.ndlG ku"st"eRlsk opGave. 

Hver forestilling er unik og stiller sine helt specielle krav. Forud for designlægningen kommer en lang og indgående researchperi

ode; tidligere har jeg bl.a taget udgangspunkt i lkO"•tflaleRleR, "ORdlske fOlkedRaGtcR, kalktflaleRI• 

eR, aRktlske klÆ.dcdRaGtcR OG BIHedku"st, RcllGIØS IIIU"1l"atlo" OG Bo"sal. 

Kostumer består af materiale og snit - med den mangfoldighed af muligheder der ligger heri.Jeg arbejder selv meget med prægninger af 

materialer for at opnå de virkninger der svinger med/mod koreografien. S0"1 e"hVeR a"de" ku"st "eRISk kRe• 

atto" CR et kostutfle ReSUltatct af Sa"1"1e"faldet af e" Ide OG Re" faGIIG ku"-

"e"· 
Under prøveforløbet udvikles sideløbende med koreograf og scenograf forskellige kostumetyper. Det na"dleR 0"1 stll• 

1l"GtaGe" tn lethed, ty"Gde, faRVc, stOfllGhcd. Der er i høj grad tale om en proces, der styres af 

føle.Iser og intuition, før man når frem til kostumernes endelige udformning. 

Kostumet er unikt, et stykke naute coutuRe, deR ofte Skal ku""c tflOdstå et UtROIIGt 
PRcS OG Slld,-hvorfor indsigt i de håndværksmæssige traditioner er en absolut nødvendighed. 

De fleste kostumer på udstillingen er brugt omkring 20 gange. 

Overordnet kan jeg konstatere, at tradition og historie 

er store inspirationskilder for nyt design. 

Den såkaldte avant-garde som jeg er involveret i, står 

som alt andet på skuldrene af fortidens frembringelser. 

Lise Klitten ... 

er autodidakt designer, for især 

den ny dans' unge markante 

koreografer som Anders Chri

stensen, lim Feldmann, Thomas 

Eisenhardt, Camilla Stage, Ken

neth Kreutzmann, Lene Boel, 

Sara Gebran og Malene Hertz. 

Desuden har hun arbejdet 

sammen med performance

kunstneren Thomas Hejlesen 

og gruppen Von Heiduck og 

har skabt flere stofscenografier 

og kostumer til teaterstykker, 

kortfilm, børnefilm og teater. 

"Solo om æg og forpubning " 
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Events på udstillingen: 
Catwalk instrueret af Jakob Haahr 
Lørdag d. 9. dec. kl. 16 2000 

Hurtdetail, solo af Tim feldmann, 
danset af Patrici~ Seron Pawlik 
Søndag d. 17. dec. kl. 16 2000 
Søndag d.7. jan. kl. 16 2001 

Perfor.mance ved Tim Feldmann 
fredag d.5. jan.kl. 16 2001 

Efter 5 års intensivt og spændende samarbejde på den 

moderne dansescene, syntes jeg det kunne være 

spændende at se hvordan kostumerne 

vil virke, taget ud af deres 

oprindelige sammenhæng. 

Se hvordan de bragt ind i et andet rum, 

i høj grad kan fungere på deres egne 

betingelser. Derfor denne udstillling. 

Kostumerne vises som billeder på væggen, 

tableauer omkring forskellige danseforestillinger, live på 

en catwalk, eller via video, hvor sekvenser fra fore

stillingerne projiceres op på rummets vægge. 

ISf! 

Lise Klitten 
St. Kongensgade 108 

1624 København K, DK 

Tlf. 3312 58 38 

Fotografer: 
Karsten Damstedt 
Lise Klitten 
Magnus Klitten ·. 
Nanna Arnfred · 
Ole Haupt 
Stuart Mclntyre 
Jens Dresling 
Christoffer Askman 

Grafisk design : 
Trine Naja Kirketerp 

Catwalk 
Michael Preisler 
Joachim Mikkelsen 
Rikke Bentsen 
Vivi Siggaard 
Lene Juhl Nielsen 
Jakob Haahr Andersen 
Thomas Sandberg 

Koreografi: 
Jakob Haar Andersen 

Video: 
Signe Krogh 

Lys: 
Lars Egegaard Sørensen 

Tak t il : 
Ronnie Engstrøm 
Maj Skadegaard 
Anso Svendsen 
Lauge Nielsen 
Lars Holm 
NB St. Kongensgade 108 
Mikael Bing 
Åben dans 
,Aino Skjellerup 
Elo madsen 
GO-CARD 
Jesper Vang. & Rundetårn 
Jeffrey Nedergaard 



"Diskussion af den mandlige Anatomi" 

"Ikon# 1" 

Da Camilla Stage spurgte om jeg ville 

hjælpe hende med kostumerne til 

forestillingen "Dyret", sendte hun 

et billede til mig som vækkede 

noget i hende. Det var et 

billede af et underligt dyr, det var 

svært at se hvad det er for et, 

og min umiddelbare 

association 

var HÅR ... 

fi f! 
i talte en del om hår, afbrændt hår, fornemmelsen af hår, hår i det hele taget. jeg kom til at tænke på en af mine og 

Jeffreys, min mands, første romantiske spadsereture i dyrehaven, hvor vi kommer gående oppe fra Ernitage slottet og ned 

af den flotte bakke der går ned mod rideskolen og på stien der, 1166cR deR e"' dØd hest. 

Der er sadel på og det hele, rytteren må være gået dybt forskrækket for at hente hjælp. Hesten er altså stendød. Jeg får 

simpelthen bare lyst til at klippe manken af den, med det samme, eller halen. men det gør man jo ikke, så det blev ved den tanke. 

Men da vi så begyndte at arbejde med "Dyret", så ser jeg denne hest for mig, den var rødbrun, manken og halen var rødbrun, og den 

farve hår har Hanne Stubberup, som skal danse Cami lla's Dyr. Jeg må gøre noget med det hår der, jeg må få proppet noget hår i det 

kostume og hvor sidder de erogene zoner og hvor sidder håret egentligt på et menneske. Det sidder under armene det sidder i skrid

tet og så på hovedet selvfølgelig. Jeg har engang læst om. hvorfor vi har hår både under armene og i skridtet, de meget erogene zo

ner og det medfører, at de"' kRopslu6t vi naR, sÆtt eR sl6 I nå Ret så vi ka"' tll• 

t RÆkke det a"'det kØ"' med VOReS duft, hvis vi altså ikke vasker os hele tiden, eller barberer håret af. 

Duften skulle altså være årsagen til den placering af det hår vi har på kroppen. Så jeg bliver enig med mig selv om, at det kunne være fan

tastisk hvis hun har rigtigt meget hår under armene, altså rigtigt langt, ligeså langt som hendes hovedhår, som går langt ned af ryggen og 

jeg begynder at arbejde med ideen. E"' kjole må det vÆRc, hVOR deR cR sat håR oppe u"'deR 

aRmhUlcR"'c, fOR Jc6 ka"' Jo Ikke kllStRc det på he"dcs kROp. Nå, men i hvert tilfælde skal 

jeg skaffe det her hår, og jeg ser denne her hest for mig ... 

Hestehalehår, ja det må være hestehalehår som jeg skal have fat i, og jeg ringer til rideskolen ude i dyrehaven, for at høre hvad det egent

ligt skete med den hest, der lå derude. de synes nok det er et mystisk spørgsmål jeg kommer med, men den vældigt flinke rytterske deru

defra sendte mig videre til Landbohøjskolen. Der får jeg talt med Patalogisk Institut, med en Finn Bang Petersen. som er patolog. Han er 

altså interesseret og synes det lyder meget skægt, og han lover at skaffe mig en hestehale i den røde nuance, som jeg gerne vil have. 

Men jeg skal selvfølge lig have tålmodighed. lutt u1;, t;tt a .. ..,_ .., .... vu_u,.. u 7 n .. _.,. u ... ~nM;,11u.v1,.n ~.av 
med, det cR Jo Ikke s1a6tcdyR. Så Jc6 sc"dcR nam c"' tot af Ha"'"'cs nåR, og ven

ter tålmodigt. En skønne dag ringer han så til mig og siger, at nu har han en hest som har brækket benet og de var nødt til at tage livet af 

den og jeg er velkommen ti l at komme og hente denne her rigtig flotte, smukke, røde hestehale. Jeg skal simpelthen køre ud til BOlowsvej 

og han forklarer mig hvordan jeg gebærder mig rundt derinde på Landbohøjskolen. Først til højre og så til venstre og så første gang til 

venstre igen. Og jeg kommer hen ti l en garage inde på Landbohøjskolen og parkerer min lille 2CV og går ind af garageporten, hvor han har 

bedt mig gå ind. 

"Neuter Nude" 
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"Solo om æg _og forpubning" · 
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eg må sige, at jeg spærrer øjnene en del 

op, da jeg kommer ind, for der står nogle 

store skraldespande og der er ikke låg på 

· og op af dem stikker nogle hesteben og ... 

Nå, jeg skal ind der og ind til venstre i garagen som 

man har forklaret mig og der ligger der en kæmpe

stor sort ko! Der "BANG" lige er skudt, og jeg må 

simpelthen skræve over den for at komme ind ad døren. Jeg er glad 

for mine år på landet... jeg går ind og taler med Finn Bang Petersen, 

og ham finder jeg inde i en slagtecentral, som er stålbord på 

stålbord på stålbord og hvide fliser på væggene og store skarpe kni

ve på bordene. Der er pænt ryddet op og det hele. Han er færdig 

med sit arbejde for i dag, og er vældig fli.nk og giver hånd. JcG 

5Y"CS ltOk ha" SCR ddt opmødt ud, det tl1å 
vÆRc p.G.a ha"5 JOØ. 
Jeg lægger mærke til oppe i vindueskarmen er der nogle afkogte 

kranier, så han er faktisk interesseret i, hvad man kan bevare af 

dyrene. Det synes jeg er meget skægt og bliver helt fascineret... den 

store, røde hestehale har han lagt frem og han har ovenikøbet 

vasket den i shampoo for mig og gjort den i stand. Vi står og disku

terer, hvordan jeg skal gøre for at få hårene hæftet fast, for den er 

jo klippet af. Jeg kommer med nogle tanker, som jeg har gjort mig, 

og det synes han er vældig interessant. Jeg vil simpelthen støbe 

hårene i flydende latex og lave en bund, så det faktisk ser ud som 

en hårbund. Efter vi har stået og talt sammen en times tid og blevet 

enige om, at vi egentlig er to af en slags - tager jeg hestehalen 

med mig, siger pænt tak. 

Det var en stor oplevelse for mig at tale med Finn og jeg er mægtig 

glad for at det lykkedes mig at få fat i hestehalen, det tog nok en 

måned eller halvanden. JcG kommcR hjem oG fiR 

stØBt hiRc"c I latex oG laVcR c" dcJldG 
kJo•c, som cGcmldG BaRc cR et stykke 

"Dyret" 

" Orbit'' 

stof laGt RU"df om 

kROppc" pi Ha"• 

"c, oG si cR dcR 

c" c"kdt stROp, 
som GiR OVcR 

"akkc", dcR hO .. 
dcR det hdc oppe. 

Jeg bliver enig med Camilla 

Stage, om at det næsten er 

synd, at afsløre ·alt det hår i 

starten af stykket, så kjolen bli

ver lavet dobbelt og kan så 

åbnes under stykket, hvor klæ

det så falder til side og så kom

mer hestehalen frem, som fak

tisk er alt hendes hår under ar

mene. Hun svinger rundt og det 

hele svinger rundt og det blev 

en fantastisk skulptur af hår -

på et levende menneske. 

jamen altså - der stikker dyreben 

og hoveder op af dem i en 

vild uorden og det lugter 

meget grimt.. .. 
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Jeg laver kostumerne til Anders Chris.tiansen forestilling 

"DRY" den handler to mænd, der kommer ind i et hus 

hvor der er meget tørt .. I det hele taget er der meget, 

meget tørt og derfor skal Anders danse 

en form for regndans. Han vil gerne· 

have en kjole på, og det synes jeg 

lyder helt rigtigt. Mænd i 

kjole er som regel 

rigtigt godt. 

,. 

å jeg begynder at tænke på regndanse-kostumer, shamaner og ja, medicinmænd og den slags. Og jeg går selvfølgelig på 

Nationalmuseet, vores dejlige nationalmuseum, hvor der faktisk er rigtigt mange spændende dragter fra hele verden, og dem går 

jeg så rundt og kigger på og fotograferer. Jeg finder i deres kiosk en bog der hedder "Shamaner og Åndemanere" og det er faktisk 

en bog til børn tror jeg, til skolebørn fra en bogserie der hedder "I en verden mellem himmel og jord". Der er også nogle fine 

billeder af shamandragter, og de er jo på hæftet med masser af tingeltangel. som har en magi der kan hjælpe åndemaneren med, at få ån

derne frem. Jeg viser Anders billederne og fortæller om mine tanker omkring hans kostume. JcG SpØRGcR ha"1 0"1 ha" 

haR "OGlc tl"G, ha" SY"cs cR RIGtlG dcJdGc, dcR Skal syes på OG S0"1 GIVcR 

"Dry - de11 ultimative 18g11da11,· 

ha"1 "1aGI, OG det haR ha" S0Rc"1c så. De BIIVcR syet på dRaGt c". 

Jeg vil også gerne have nogle kranier på dragten, jeg synes at små dyrekranier kunne være spændende i den sam

menhæng, for ligesom at kunne udtrykke liv og død ... og ja placeringer på kloden i det hele taget men, hvor søren får 

man fat i sådan nogle små kranier, det aner jeg ikke! Jeg står tilfældigt på posthuset og skal betale mine regninger, der 

er en lang kø ... jeg ser der er sådan nogle små reklamer for ting man kan lave, i København og Københavns Amt. JcG 

fl"dcR c" .... c ØROChURc, dcR hcddcR Oplev "atuRc" I KØBc"hav"s 

OfflcG", "1c"s JcG ståR I kØ dcR på posthuset, OG tÆJtkcR A•HA dcR 

CR "oGet "1cd "OGlc BIOIOGcR OG "OGlc "atuRvcJlcdcRc. Det GåR JcG 

vldcRc "1cd. 

Jeg ringer til en Stefan Springborg, som er biolog og naturvejleder. han arbejder i Vestskovs-udstillingen i Tåstrup. Det 

viser sig faktisk at han, når han har skolebørn på besøg derude, så får de lov til at... ja, ikke decikrere, men altså han 

har simpelthen kogt nogle minkhoveder godt møre. puttet dem i fryseren, og så for børnene lov til at skrælle kødet af 

dem og får et kranie med hjem. Og det giver han også mig lov til, så jeg skal være li lle skolebarn der, en torsdag kl. halv 

ni om morgenen. Jeg kører ud i skoven ud til vestskovs-udstill ingen og møder Stefan Springborg, vi sidder og får en 

sludder på hans kontor og ha" cR såda" c" RIGtlG 81010G, "1cd stoR hU"d dcR 

IIGGcR U"dcR SkRIVcBORdd, plBcRyGcR OG "1a"Gc spÆJtdc"dc tl"G 

dcR IIGGcR 0"1kRl"G på ha"s ko"tOR. 



"Peepshow 4" 

J 
eg fortæller lidt.om forestillingen, og så går vi igang med 

at skrælle kranier. ·Han har sørget for at hovederne er 

optøede, og jeg skræl ler et minkkranie sammen med ham, 

han fortæller mig hvordan jeg skal gøre, mens han også 

skræller et rent. Han viser mig hvordan jeg med den lille stive pind 

han har givet mig, skal sørge for at køre godt rundt inde i hjernen på 

den kogte mink, så JeG f åR a• hJeR"emasse" 
ud, så kRa"ld Ikke kommeR tt• at •uG
t e. Det eR Rlme•IGt specldt fOR mlG 

tldnGt om moRGe"e", hVOR JeG d•eRS 
P•eJeR at sidde med kaffe OG CROIS

sa"teR. 
Jeg kører så hjem med mine to-minkkranier, som jeg syr på Anders's 

regndansedragt. Den bliver i det hele taget rigtigt sjov synes jeg, 

med alt det forskellige tingeltangel der er på. Nu er han jo en mand 

der kommer her fra den vestlige verden, hvor mandens out-fit bes

tår af jakkesæt, skjorte og slips. Så jeg synes også der s~al lidt af_ 

det på, så jeg går i genbrugsforretninger og køber en del slips. Dem 

sætter jeg på ryggen af dragten, som et vandfald af slips. Og hvis 

man går på Nationalmuseet, kan man faktisk godt se hvor inspirati

onen kommer fra, mange af sådan nogle dragter har nogle lange 

bånd på ryggen. Så de bliver hæftet fast på en spisepind og sidder 

ligeså fint og svinger når han danser. Hatten er lavet af peddigrør, 

som-jeg har formet som en sydvest. Altså, peddigrørene er formet i 

sømmene - det er en gennemsigtig hat, det er kun sømmene der er 

synlige. Så har jeg beklædt den med forskellige fjer og bånd og ting 

og sager, som jeg synes vil have en stor værdi, når der skal danses 

regndans. Så, det eR a•tså e" ReG"hat ha" 
haR på hOVedd, me" deR eR l"Ge" 
stof tt• Beskyttdse af hovedet, foR 

ha" VIL Jo GeR"e B•lve våd. 

"En stor hvid Hund" 

"Ikon # 1· 
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PEEPSHOW 3-4 bomuld, polvester, stivere 

Tak til: Thomas Hejlesen og Von Heiduek 
Dansere: Ninna Steen, Miehiko Lundsbjerg, 

Lise Møller, Susanne Hviid, 
Olav Skårup, Svend E. Christensen 
og Lene Juhl Nielsen 

DRY • DEN ULTIMATIVE REGNDANS 
silke, tier, knogler, plast. metal, sten etc 
Tak til: Anders Christiansen og (stilleben) 
Dansere: Anders ehristiansen, 

Ole Håndsbæk Christensen 

SOKRATES polyamid, flvdende latex 

Tak til: Lene Juhl Nielsen, Opera Transportable 
Sangere: Sanne Colmer, Caroline Frederichsen, 

Ulrika Nero, Lene Juhl Nielsen 

TWIN • PROJECT silke 

Tak til: Tim Feldmann, Wilda Dance Produetions 
Dansere: Sara Gebran, Nikki Castro, 

Osmany Tellez, Tim Feldmann 

MEGET KRAFTIGT GLEMT 
bomuld, hm, maskmfilt, uld, polyester 
Tak til: Thomas Eisenhardt og Åben Dans 
Dansere: Bo Rønnow Andersen, Lars Ottosen, 

Ole Birger Hansen, Lotte Tina Nielsen 
Dorthe Bendtzon 

BLODSTØV silke 

Tak til: Camilla Stage og Living Creatures 
Dansere: Gitte Møller, Hanne Stubberup, 

Susanne Judson, Jens Byberg, 
Jean Hugues Miredin 

DISKUSSION AF 
DEN MANDLIGE ANATOMI 

silke, polyester, blodperler 
Tak til: Anders Christiansen og (stilleben) 
Dansere: Svend Buneh, Camillo Vacalebre, 

Birger Persson, Marissa Zanotti, 
Mat Voorter, Jean Hugues Miredin, 
Gorm Neergaard Jespersen 

BERSÆRKERGANG 
gummi, bomuld, fiskesnorre 
Tak til: Kenneth Kreutzmann, Kreutzmann Dance 
Dansere: Magnus Boren, Sofie Christensen, 

Morten lnnstrand, Conny Jansson, 
Charlotte Muneh Bengtsen, 
Jussi Nousiainen, Åsa Rampling Tran, 
Therese Skauge, Cilla Olsen, 
Jean Hugues Miredin 

IKON # 1 silke, metal, spandex 

Tak til: Tim Feldmann, Wilda Dance Produetions 
Dansere: Bronwen MaeArthur, Manuel Perez, 

Charlotte Munch Bengtsen, 
Osmany Tellez, Trine Thiirmann Thomsen 

NØGNE FABLER BONSAI silke 

Tak til Thomas Eisenhardt og Åben Dans 
Dansere: Mikala Bjarnov Lage, 

Thomas Eisenhardt 

SOL, OFFERET 
spilerdug, luftfilter, nylon, grovfilt, bomuld 
Tak til: Thomas Eisenhardt og Åben Dans 
Dansere: Lisbeth Klixbiill, Ole Birger Hansen, 

Dorthe Bentzon, Bo Rønnow Andersen, 
Trine Thiirmann Thomsen 

AT OVERPLUS polvester, nylon 

Tak til: Tim Feldmann, Dansescenen og 
Ricoehet Danee Company 

Dansere: Kate Gowar, Karin Potisk, 
Stephen Hughes, David Waring, 
Anna Williams 

DYRET viscose, bomuld, hestehar 

Tak til: Camilla Stage og Living Creatures 
Danser: Hanne Stubberup-Randel 

EDGE 
Tak til: Charlotte Rindom og 

Mikado Danse Ensemble 
Dansere: Kara Golux, Vidar Hansen, 

Morten lnnstrand, Carina Raffel, 
Allan Clausen, Emma Swardh 

ORBIT kunsthar. latex - kostumeprove 

Tak til: Kenneth Kreutzmann og 
Mikado Danse Ensemble 

Dansere: Carina Raffel, Kara Golux, 
Morten lnnstrand, Vidar Hansen, 
Allan Clausen, Emma Swardh 

MILLENIUM SOLO 
filt jakkesæt, fodboldstovler 
Tak til: Anders Christiansen og (stilleben) 
Danser: Anders Christiansen 

m l'i t. ilHI 
EN STOR HVID HUND 

nylon, bomuld, tasp1dsstovler 
Tak til: Anders Christiansen og (stilleben) 
Danser: Anders Christiansen 
Musiker: Minna Weurlander 

SKIZO bomuld, dun 

Tak til: Tim Feldmann og 
Wilda Danee Produetions 

Dansere: Cruz Mata, Donald Flemming, 
MC Jabber, Bronwen MacAthur, 
Charlotte Munch Bengtsen 

SABIST ARIS HAVE bomuld, ltm, sovsekulor 

Tak til: Thomas Eisenhardt og Åben Dans 
Dansere: Vidar Hansen, Signe Andersen, 

Ole Birger Hansen, Lisbeth Klixbiill, 
Bo Rønnow Andersen, 
Trine Thiirmann Thomsen 

MISSING, OVERLOADLADY 
bomuld, nvlon, plast, spandex 
Tak til: Sara Gebran og Public Eye 
Dansere: Astrud Angarita, Sasa Queliz, 

Charlotte Munch Bengtsen, 
Bronwen MaeAthur 

MISSING F : STOP 
hør, spandex, bomuld, nylon 
Tak til: Malene Hertz og Public Eye 
Dansere: Anna Katrine Korning, 

Trine Thiirmann Thomsen, 
Jodi Melnick, Nikolaj Jespersen 

LYS silke 

Tak til: Camilla Stage og Living Creatures 
Dansere: Hanne Stubberup, Deborah Macedo, 

Jaen Hugues Miredin, 
Jordi Puigdetabregas Serra 

KULTURNAT polystvren, pap, siv, aluminium 

Tak til: lllums Bolighus og Abby Weisgard 

KUN KORTTID, SPACE AGE ZONE etex 

Tak til: Lene Boel og Gerd Schottlander 
Dansere: Ari Rosenzweig, Alexander Bondarev, 

Nicolaj Jespersen, 
Jean Hughes Miredin 

LIMBO bomuld, polyester, gummisko 

Tak til: Kenneth Kreutzmann, 
Rikke Juellund og Kreutzmann dance 

Dansere: Morten lnnstrand, Lars Bjørn 
Karin Norrinder, Vidar Hansen 
Sofie Christiansen, Rikke Lylloff 
Runi Lewerissa 

NEUTER NUDE silke, nylon 

Tak til: Lene Boel og Next Zone 
Danser: Lene boel 

SOLO OM ÆG OG FORPUBNING nylon 

Tak til: Anders Christiansen og (stilleben) 
Danser: Anders christiansen 

ON ROSE grofi/t, nvlon, bomuld, f1er, polsenet 

Tak til: Tim Feldmann og 
Wilda Danee Produktions 

Dansere: Charlotte Munch Bengtsen, Ori Flomin, 
Patricia Seron Pawlik, Guy Yarden 

HURTDET AIL uld, hestehar, polyester 

Tak til: Tim Feldmann og Wilda Danee Produetions 
Danser: Patricia Seron Pawlik 

DOBBELTPORTRÆTTER, 
JcG Vh v.ac dit spcJI bomuld, lak 

Tak til: Toni Cuts og Åben Dans 
Dansere: Thomas Eisenhardt 

Lisbeth Klixbiill 


