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CAMP MASTERCLASS: MA IN NATURA – 10.-17. AUGUST  
 

 
 

NATUREN SOM REDSKAB I DEN KREATIVE PERSONLIGE PROCES OG DET KUNSTNERISKE UDTRYK 
 
Et masterclass kursus for kunstnere, der ønsker at udforske deres arbejde i et tæt samspil med 
den forunderlige bornholmske natur, og som ønsker at være en del af et nyt og spændende 
masterclass program ledet af Anita Saij.  
 
På kurset går vi ind i undersøgelsen af den dybe ydre og indre sansning, bl.a. ved hjælp af 
fænomenet Ma, som oprindeligt stammer fra Zenbuddhismen og dækker de to betydninger 
”tomhed” og ”rummet mellem tingene”. Ma er integreret i alle mulige former for japansk kunst, 
kultur og filosofi, og anskuer naturen som en levende og evigt igangværende proces i forandring. 
 
I kunsten siges det, at det netop er i tomheden vi kan danne nærhed og personlige oplevelser med 
dybde for vores publikum. Ligesom i musikken, hvor det netop er i stilheden mellem tonerne vi 
lytter, er det også rummets åbning i arkitekturen, der gør det muligt for os at træde ind.  
Via en forståelse af Ma får vores arbejde en ny og spændende dimension og helt anden betydning 
for vor tid.  
  

Den daglige træning starter med et meditativt mindfult arbejde, hvor Anita Saij præsenter et 
enestående teknisk og metodisk arbejde med naturen inden og uden for os selv. Derefter 
forsætter vi ude i landskabet, hvor vi undersøger naturens mange spændende rum, som 
inspiration og læringsspejl for vores egen kreative proces og udvikling af vores personlige 
performative udtryk. Vi har fokus på detalje, eksperiment, autenticitet, nærvær og sammenhæng. 
 
Til det formål vil vi bl.a. opsøge og arbejde i nogle af de vilde og smukkeste naturområder på øen, 
med henblik på at forbinde os med kunstens og naturens ånd – og (gen)opdage naturen som en 
kompleks og uudtømmelig kilde til såvel liv, kunst og kreativitet.   
  

Den daglige træning foregår fra kl. 9.30 - 12 og igen fra kl. 13.30 – 17. På dage med forestillinger 
kan der forekomme ændringer i tiderne. Der indgår 2 overnatninger in the wilderness, som indgår 
som basis for dit personlige projekt.   
 
Hvem kan deltage: Kurset er en masterclass for kunstnere inden for scene og performance kunst, 
visuel kunst, musik og film med nogen erfaring og ønske om at udvikle egne projekter og 
færdigheder. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men der forventes motivation og 
engagement. Arbejdssproget vil være engelsk og kurset afsluttes med et mindre personligt 
projekt, der evalueres på BIRCA.  
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Om Anita Saij  
  

Anita Saij er en internationalt anerkendt kunstner og underviser med mere end 25 års erfaring 
inden for performance art, dans, teater, somatisk bevægelse og kreativ coaching. Igennem de 
sidste 10 år har hun afholdt internationale masterclasses og sommer camps på Bornholm, som er 
meget populære og tiltrækker kunstnere fra hele verden. Hun har desuden grundlagt det 
legendariske Theatre Dance Lab, Nordic School of Butoh og det tidligere Art Culture Center 
Bækkelund, som nu drives af Susanne Danig under betegnelsen BIRCA – Bækkelund International 
Residency Center for Artists, hvor kurserne fortsat vil blive afholdt. 
  

Hendes undervisning fremmer på helt unik vis en kreativ performativ integration af krop, sind og 
ånd, baseret på relationen mellem kunst, menneske og natur. Undervisningen er først og 
fremmest inspireret af hendes livslange arbejde med natur, dyr og mennesker i utallige 
samarbejder mellem kunstnere inden for scenekunst, performance, cirkus, musik og film. Samt 
hendes mange år i Japan, bl.a. som tidligere elev af flere store japanske mestre som fx Kazuo 
Ohno. Dertil kommer hendes eget banebrydende arbejde som danser, koreograf og leder i den 
kontroversielle gruppe Theatre Dance Lab, som har høstet mange internationale priser. 
  

Anita Saij vil fra 2017 udkrystallisere sine unikke erfaringer som masterclass leder og afvikle disse 
spændende sommer camps på BIRCA, hvor man med udgangspunkt i den bornholmske natur, får 
mulighed for at integrere sin kunst, sit liv og sin performance på en helt anderledes intens måde. 
Denne nye platform er en videreudvikling af det tidligere Art Culture Program N-NAIR, der nu er 
omdøbt til Art Culture Center Performers Forum In Natura. 
 

 
 
Generelle informationer 
  

Der er også mulighed for at deltage i Butoh Camp – 1.-8. Aug samt mulighed for at bo på BIRCA 
mellem kurserne, dvs. i alt 17 dage.  
  

Booking: 
Deadline for booking og betaling af tilmeldingsgebyr er senest d. 1. juli. Tilmelding og betaling sker 
direkte til Nordic Butoh /Anita Saij på info@nordicbutoh.dk 

  

Priser:  
Camp af 7 dages ophold: DKK 3.600,- / Euro 480,- (fuld pris). DKK 2.600,- / Euro 350,- (reduceret 
pris for arbejdsløse og studerende – dokumentation er påkrævet). 
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Begge Camps af 17 dages ophold: DKK 6.000,-/ Euro 800,- (fuld pris). DKK 4.500,- / Euro 600,- 
(reduceret pris, jf. ovenfor) 
  

Tilmeldingsgebyret udgør DKK 800,- / Euro 100,- per kursus og fratrækkes kursusafgiften ved 
restbetalingen, som skal falde senest på første kursusdag.  
  

Prisen inkluderer indlogering i det flotte atelier på BIRCA med sovesal / skummadras/ og/eller i 
telt.  Der indgår 2 overnatninger i naturen.  
  

Det er muligt at tilkøbe en luksus plads i hovedhuset / seng i dobbeltværelse for DKK 120,- / Euro 
16,- per person pr. dag – bookinger sker ved henvendelse direkte til BIRCA på info@birca.org.  
 
Der arrangeres et fælles varmt økologisk vegetarisk måltid om dagen. Pris DKK 30/ Euro 4, per dag. 
Der er mulighed for indkøb i nærliggende supermarked og brug af køkken samt fri leje af cykler.  
  

Transport fra København og til/fra Bornholm er ca. DKK 270,- / Euro 36,- hver vej og kan foretages 
via tog, bus og fly. Se mere her - http://www.birca.org/rejseplaner. Transport kan desuden 
arrangeres gennem Anita Saij.  
  

Bornholm har de seneste år tiltrukket mange turister og kunstnere, ikke mindst takket være den 
mangfoldige bornholmske natur med alt lige fra lange hvide sandstrande til dramatiske 
kyststrækninger og stejle klipper. Øen ligger midt i Østersøen og er således centralt beliggende for 
rejsende fra alle de baltiske og nordiske lande, samt Tyskland og Polen.  
Sommerkurserne er arrangeret med støtte fra Musik og Teater Rådet Bornholm i samarbejde med 
Nordic Butoh, Art Culture Center Performers Forum In Natura og BIRCA. 
  

Nordic Butoh & Art Culture Center In Natura:  
Facebook: Art Culture Center Performers Forum In Natura (masterclass).   
www.nordicbutoh.dk    
Phone: +45 2665 5605  
Mail: info@nordicbutoh.dk 
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