
 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR BIRCA 2021 
 
2021 har været et super travlt år for BIRCA. Stedet har foldet sig ud på mange måder med mange 
spændende projekter, rekordmange residenser, og kunstnere der har brugt stedet. Vi har fået støtte fra 
Statens Kunstfond til 4 projekter på i alt 300.000: Island Connect, BIRCA Women, BIRCA Kids og The 
Climate Crucible plus den indirekte støtte gennem Metropolis projektet Walking Landscapes. Island 
Connect har løftet sig gennem støtte fra Creative Europe, og partnerskabet er blevet stærkere, mens især 
de udenlandske kunstnere er blevet støttet mere konsekvent. Der har været stærke egenorganiserede 
residenser med Acting for Climate, LocationX og AniMaNi samt flere andre individuelle besøg. 
 
Vi har uddybet og styrket de 3 spor, som vi arbejder med: Det lokale/ø-identitet, naturforbindelser/-
klimaovervejelser, kønsidentitet og lært en masse nyt. BIRCA har summet af kunst, kreativitet, 
naturnydelse, kærlighed og børn. 
 
 
Island Connect 
 

 
Første Island Connect var med danske Lalla La Cour & norske Eivind Øverland samt græske Zoe Mastrotheodorou & Eirini Tiniakou  

 
Island Connect er et fælles projekt mellem 5 europæiske residency-centre for scenekunst beliggende på øer 
– Bornholm/Danmark, Mallorca/Spanien, Cres/Kroatien, Naxos/Grækenland og Limerick/Irland. Det er nu 
blevet afholdt i 4 år og fra i år støttet med midler fra Creative Europe. Island Connect-projektet i Danmark 
er desuden støttet af Statens Kunstfond samt Bornholms Regionskommune. 
 
Første Island Connect fandt sted 3-16/5, og der var en mindre visning 15/5 med efterfølgende 
feedbacksession med deltagelse af en lille gruppe mennesker, da der var stadig COVID19-restriktioner. 
 
Zoi Mastrotheodorou & Eirini Tiniakou/Grækenland - Kolyva 
 
Det kunstneriske koncept havde fået sit navn ”Kolyva” efter et traditionelt måltid, der i Grækenland er 
forbundet med død og genfødsel; det symboliserer jorden, hvor alting gror og genopstår i en naturlig 



 

 

cyklus. Kunstnerne Zoi og Eirini havde været på opdagelse i det bornholmske landskab og observeret det 
naturlige og sociale landskab som baggrund for forestillingen. Danseren Zoi skabte bevægelser med 
udgangspunkt i deres fælles observationer omkring naturens processer, Eirini ”klædte” den med organiske 
materialer og “relikvier” af menneskelig aktivitet fundet langs de bornholmske veje og på loppemarkeder.  
 
The Amazing Other/Danmark – Ligesom Lav 
 
Cirkusartisterne Lalla og Eivind er fascineret er lav – den helt naturligt hårdføre organisme, der gror overalt 
og dækker 8 % er vores planet. Lav gror altid på noget – træer, klipper etc, men gør aldrig skade på det, 
som den gror på. Den er sit eget økosystem skabt af en ligestillet symbiose normalt mellem svamp og alge.  
Artisterne havde undersøgt forskellige lavarter på Bornholm for at blive inspireret af dette specielle 
økosystem til deres næste forestilling. De var optaget af, at eksperimentere med hvordan de kunne 
genskabe den ligestillede symbiose, der findes i lav, som en relation mellem performere og publikum. Til 
dette arbejde brugte de særlige klikkere, som publikum kunne bruge til at aktivere performerne.  
 
Lalla og Eivind deltog ligeledes i et 2-ugers residency hos vores irske partner I.A.C.C. i Limerick, hvor de 
fortsatte deres undersøgelser, men havde mulighed for at arbejde intensivt med aerial dans og have glæde 
af centrets ekspertise indenfor dette felt. 
 
Andet Island Connect-residency i BIRCA-regi fandt sted 6-20/9, og der var visninger 19/9 i regi af Bornholms 
Kulturuge med deltagelse af 69 publikum. 
 

 
Anden Island Connect-residency i BIRCA-regi havde deltagelse af to aerial artister – Beverly Grant fra Skotland og Kathleen Doherty 
 
I forløbet deltog Beverly Grant fra Skotland og Kathleen Doherty fra Irland sammen med Alexander Duarte 
fra Portugal sendt afsted fra I.A.C.C.. Desuden var vi vært for den kroatiske del af et nyt koncept, som vi 
kalder Islander Focus, med fotograf Dea Botica.  
 

Kathleen Doherty/Alexander Duarte/Irland/Portugal “ –Martyr” 
Kathleen arbejdede videre med konceptet for sin forestilling ”Martyr” sammen med portugisiske Alexander 
Duarte. De udvidede og forfinede projektet samt inddrog en masse af de naturlige elementer de fandt 
rundt omkring BIRCA – tro mod årstiden: Masser af æbler og hø. Forestillingen viste en kvindes kamp med 
sit mørke sind i okkulte og esoteriske symboler. 
 
Beverly Grant/Skotland 
Beverly Grant arbejdede solo med sit Cyr Wheel for at finde sit eget kunstneriske udtryk. Det kombinerede 
hun med en udforskning af Bornholms ler og tradition for keramik, hvor hun deltog i flere workshops i 
forbindelse med øens Makers Island – Bornholm Craft Weeks som blev afholdt på samme tid. 
 



 

 

Dea Botica/Kroatien – Islander Focus med fotografi  
Dea kom direkte fra undersøgelser i Irland og havde forskellige tematikker omkring 
Bornholm, som hun var interesseret i. Undersøgelserne fokuserede sig efterhånden på 
sten, undergrund og ler. Det tog hende, med Susanne som guide og Beverly som ivrig 
sekundant, rundt på ekskursioner på øen og resulterede i en smuk billedserie, der blev 
vist i uddrag under kulturugen i dette rum, men vil blive viderebearbejdet. Her er en 
lille reportage fra vores undersøgelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg hos keramiker Anne Mette Hjortshøj, fotograf Anne Lass og Helligdomsklipperne  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Besøg På Louisenlund, Kødtønden og keramikworkshop hos Hej Keramik 

 
Ida Marie Tjalve og Carolina Nilson fra Bornholm, Islander Focus objekter/installation 
 
Ida og Carolina startede deres Islander Focus projekt ”Øtopia” med et 2-ugers residensy hos C.IN.E. på 
Mallorca, hvor de gik på indsamling og fandt diverse materialer og idéer i det lokale ø-samfund, og 
fremviste en levende installation med Sineus bylinje og de lokale væsner. Dele af installationen hjembragte 
de til Bornholm og lavede en installation, der blev vist på høloftet under Kulturugen 19/9 sammen med 
Deas udstilling i entréen til Hvide sal. De har arbejdet videre på Naxos i Grækenland i 2 uger med projektet. 

 
Island Connect-gruppen samlet på BIRCA med Ida og Carolina - der arbejdes med installation på høloftet 



 

 

Partnermøde i Island Connect netværket 19-21/9 
 
BIRCA og vores Kulturugevisning dannede bagrund for vores første live partnermøde under Creative 
Europe-bevillingen. Så der var masser at snakke om. Her deltog Susanne Danig fra BIRCA, Petra Begovic fra 
Domino, Marilli Mastrioni fra Entropia, Biel Jorda fra C.IN.E. og Chantal McCormick fra I.A.C.C.. De så alle 
Island Connect-produktioner og udstillinger samt de øvrige forestillinger fra kulturugearrangementet, og 
der blev lavet evaluering/feedback efterfølgende. Så blev der talt om opfølgning, kommunikation, 
formidling, regnskab og nyt call, og derefter var der tid til en god bornholmsk middag på Stammershalle 
badehotel – ligesom de fik vist lidt af øen, så de har fået en bedre idé om deres bornholmske partner. 
 

 
 
Island Connect-projektet er under udvikling, og vi ser frem til 2022, hvor vi fortsat har støtte fra Creative 
Europe, ligesom Statens Kunstfund fortsat støtter projektet.  
 
BIRCA WOMEN residency 17 – 30/5 
 
Følgende 7 kvinder deltog i residenciet: 
 
Karolina Wojtowicz, svensk-dansk cirkusartist 
Jasmin Sofie Sabroe, dansk-fransk cirkusartist og danser (samt hunden Luna) 
Alice Presencer, irsk-dansk danser og sanger 
Tanya Rydell Montan, svensk-dansk dansekunstner 
Birgitte Lundtoft, dansk dansekunstner 
Lene Kreilgaard, dansk dansekunstner 
samt lokale Nike Herrberg, tysk cirkusartist bosat på Bornholm 
 
De syv scenekunstnere arbejdede 17-29/5 med egne projekter, mens de samtidig undersøgte muligheder 
for samskabelse med hinanden. Vi fik afprøvet og arbejdet med en del redskaber og strukturerende 
processer, som åbner for kreative handlinger. Det har vi gjort sammen med Rikke Lund Heinsen fra Den 
Danske Scenekunstskole. BIRCA Women-gruppen skabte af sig selv fælles morgentræning, som de ledte på 
skift, lavede løbende visninger og dialog omkring deres kunst. Vi havde stor glæde af at lave fælles 
erfaringsopsamling hver eftermiddag og planlægge næste dag sammen. Det blev et stort smukt rum af 
kvindelig energi og kreativitet, der har skabt en stærk referenceramme for de næste års projekter og 
residencies. 
 



 

 

29/5 havde vi work-in-progress-visning med deltagelse af 18 tilskuere. Birgitte havde efterladt sin 
installation ”Fjordkyst”, Alice viste ”Me, mig” så vi grinede højt, Karolina dansede sin sjæl ud, Jasmin viste 
sin smukke ”Freefall”, Lene dansede anorexiens bevægelser, Nike udfoldede sig som standup komiker, 
Tanya tog os med i skoven med papirfugle – og så var der vin, snak og refleksion. 
 
3 af kunstnerne har efterfølgende lavet fælles visning på Dansekapellet. 
 
”Thanks for the most wonderful time at BIRCA, with the most wonderful women. We had so many talks, 
delicious meals and precious times of reflection” 
 

 
 
 

Stemninger fra forestillinger 

 
 

 
Rikke 

Guider i protrepktik, morgentræning udenfor, badning, ekskursioner og aftenhygge 
 
 

 



 

 

BIRCA Kids residency 21-26/6 & 27/6-4/7 
 
Følgende 4 kunstnere deltog med familier i en uges residency: 
 
Camilla Graff Junior med datter og far 
Burmester & Wium med to døtre 
Esther Wrobel med søn samt kunstnerisk partner Sam Moore med søn 
Ilon Lodewijks med partner og 2 børn samt en veninde 
 
BIRCA Kids er udviklet sammen med koreograf My Grönholdt for at give plads til at scenekunstnere kan 
dele kunstneriske processer med partner og børn og eksperimentere med nye mere inddragende måder at 
tilgå deres kunstneriske udvikling på. My lavede individuelle forberedende samtaler med alle familierne for 
at ruste dem bedst muligt. Erfaringerne med dette ganske eksperimenterende felt om inddragelse af børn i 
det skabende arbejde har været forbløffende, og vi afventer, hvordan de markeres i forestillinger fremover. 
Der ligger ganske uddybende evalueringsrapporter på hver proces, og My er i gang med en større artikel 
om projektet. Af hensyn til børnene lavede vi kun interne visninger på disse forløb. 
 
”Tak for gæstfriheden. Tak for omsorgen. Tak for lyset i den hvide sal. Tak for livet i haven” 
 
”Det var meget tankevækkende og en fejring af familieliv og scenekunst” 

 
Stemninger fra det første BIRCA Kids 
 

 
Stemninger fra det andet BIRCA Kids 



 

 

The Climate Crucible 22/8-4/9 
 
The Climate Crucible samlede 12 kvinder – 6 på stedet og 6 online til sammen at arbejde med femininitet 
og klima med kunsten som metode og redskab. Processen var faciliteret stærkt og nænsomt af den 
australske performancekunstner Moira Finucane. Vi havde 2 timers online-sessioner de fleste dage med 
præsentationer, provokationer, workshops, wise-councils og endelig visninger af vores proces og værker. 
Det blev koblet med et Slackrum, hvor alle delte processer og gav gaver til hinanden hver dag i form af 
sange, fotos, videos, tekster, idéer og bøger. Resultatet blev 12 værker plus et ritual for kastanjetræet (i 
BIRCAs have), værker, der snoede sig ind og ud af hinanden, med indslag fra hinanden på kryds og tværs. 
Det er blevet til et samlet værk, der blev vist offentligt online på zoom, og stadig lever i form af flere 
visioværker og input til fremtidige forestillinger. Den kunstneriske proces og vores værk skabte håb for en 
fremtid, hvor vi lever i balance med naturen i en kærlig resonans med hinanden. Projektet viste visioner for 
fremtiden, og hvordan vi kan mødes på tværs af sted og kulturer. Der arbejdes med planer om at følge op 
på The Climate Crucible i Australien og USA samt igen på BIRCA. 
 
6 skønne kvinder på stedet: Tanya Ryddell SE/DK, Josie Dale-Jones/UK,  
Madeleine Kate McGowan/DK/IR, Linh Le/DK, Amanda Tonna/Malta,  
Ana Bauman/Paragua/DK 
 
6 i æteren: Moira Finucane/AUS, Elizabeth Doud/USA, Raina Peterson/AUS,  
Yumi Umimare/AUS+Japan,Rachel Lewindon/AUS, Violeta Luna/Mexico,  
 
We rise up like water – we burn like fire  
– we are howling like the wind – we stand on earth. Solid. 
For the ones to come and the ones before  
we will be here still keep on loving more. 
 
Tak for denne smukke, stærke, milde, provokerende og fortryllende tid. 
 

 

 
Skønne portrætter af in-site-kunstnere taget af Madeleine Kate McGowan: MK, Tanya, Linh, Ana, Amanda, Josie 
 

 
Stemninger fra vores research  



 

 

Andre residencies 
 
Acting for Climate var her 5-19/6 med Abigail, Frøydis, Amund, Lucie, 
Linh, Freja, Zelda, Jakob, Heidi, Karolina, Villads, William, Leon. De lavede 
workshops bla. med masker og udvekslede metoder omkring klima 
strategier – og spiste kun vegansk-glutenfrit. 
”thank you so much for these lovely weeks, full of singing birds, crazy 
good energy, important and empowering talks and so much love” 
     
 
 
Taneli Törmä/Location X var her 18/7-1/8 med udvikling og visning af forestillingen ”Alien” – Taneli, Lone, 
Amalia, Cecilie, Mikäel, Marie, Louise, Sarah, Tine, Annamaija, Chris og Cirkeline. Der blev holdt en visning 
31/7, hvor vi fik fuldt hus med 50 publikum. 
”Thank you for creating this place and opportunity for life/dance and development of human awareness 
and vision” 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
AniMaNi var her 1-7/8 med udviklingsworkshop til forestillingen 
”Fishtail” – Astrid, Stine, Victor, Emil, Troels, Ida, Line og Line 
 
”Skønt sted, Skønne mennesker, skøn natur. Vild proces.” 
 
 
 
Keren Rosenberg var her 8-16/8 med hunden Lemmy for at arbejde med 
sin platform i Holland og finde ny energi til sine projekter. Hun fik selskab 
af Dorte Petersen, der tog en uges ferie på BIRCA.  
 
”I evolve, grow and expand taking with me so much love and 
nourishment.” 
 
 
 
Matilde Flor Usinger og Nanna Finding Koppel fra Berlin var her 3-7/11 
for at arbejde på projektet ”Hej Far”. 
 
 
 
 
 

  



 

 

Walking Landscapes  - vandringer 11-19/6 samt workshopdag 17/4 
 
Her i 2021 indledtes det store Metropolis Landskab projekt, som BIRCA er partner på i 3 år. Det er et stort 
nationalt projekt, der foregår i 12 kommuner med solid støtte fra Nordea Fonden samt Statens Kunstfond. 
Første del hed Walking Landscapes og her vandrede 10 kunstnere gennem Bornholm: Én kunstner hver dag 
i 10 dage. I 12 timer vandrede de i det bornholmske landskab, og man kunne følge med – i landskabet eller 
på live-stream på facebook, hvor de streamede hver hele time. De 10 kunstnere havde alle en særlig 
relation til Bornholm. Med dette kendskab i rygsækken tog de os med til gemte og glemte steder på en 
rejse ind i øens natur, myter, stemninger, fænomener og hemmeligheder. Rejsen var støttet af Bornholms 
Regions Kommune, og der kan ses mere om projektet her på Metropolis’ website, ligesom videoer fra 
vandringerne ligger på facebook. 
 
Projektet blev startet med en stor workshopdag 17/4, der blev afholdt på BIRCA med alle 10 kunstnere (1 
med på zoom), Trevor Davies, Katrien Verwilt, Louise Kaare Jacobsen, Stine Fløe Dalby samt gæsteforedrag 
af Anne Sofie Poulsen/Danmarks Naturfredningsforening og Finn Hansen/367 ture 
 
Programmet så således ud: 
11/6: Emma Harris gik fra Bølshavn til Årsdale 
12/6: Lene Degett gik fra Sandvig Bugt til Klondyke 
13/6: Manon Siv gik fra Ekkodalen til Hammeren 
14/6: Ben Woodhams gik fra Rømersminde til Kærgårds fugletårn 
15/6: Anna Pedersen gik fra Oksemyr langs Højlyngsstien Nordvest 
16/6: Ninna Lund Westerdahl gik fra Bavnehøjen til Vangs Granitbrud 
17/6: Ilon Lodewijks gik fra Gamle Borg til Madsebakkerne 
18/6: Franz Bomberg gik fra Svaneke til Hammerhus 
19/6: Samuel Collins & Sho Murayama gik i mønster ved Mønstergård i Østermarie 
20/6: Annelie Grimwade Olofsson gik fra Bobbe Å til Årsdale havn. 
 
For BIRCA har det været en stor mulighed for at markere sig at være med i dette projekt, og det har også 
skabt nye samarbejder med de større institutioner på Bornholm. Således opsamles der på Walking 
landscapes projektet med en stor udstilling på Bornholms Kunstmuseum fra februar til august 2022, hvortil 
der også knyttes næste fase af projektet Talking Landscapes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glimt fra walks – Manon i interview med TV2, Ilon interview politiker på Folkemødet, Lene bliver fotograferet, Ben klar i marken,  
Annas afstøbninger og Franz med udstyr.  

https://www.metropolis.dk/walking-landscapes-bornholm/


 

 

Bornholms Kulturuge 19/9 
 
Søndag den 19/9 kl. 16-19 holdt vi BIRCAs kulturuge festival. I den deltog udover alle Island Connect 
kunstnerne Israel Aloni og Nike Herrberg. Der kom i alt 69 mennesker – en del flere end vi egentlig kan 
rumme, men dejligt at vores kulturugebidrag efterhånden er blevet så stor en succes. 
 
Nike Herrberg tysk/dansk ”To twerk or not to….” - urpremiere 
Nike Herrberg er komiker og artist fra Tyskland, men bosat på Bornholm. Hun havde premiere på sit nye 
onewoman-show om at være så woke, at hun ville ønske, at hun kunne annullere sig selv. Tysker (!) cis 
kvinde (!) hvid (!) hetero (!) og knapt tatoveret. Værre er kun gamle hvide mænd! Desværre er resultatet af 
hendes selvannullering så kedeligt, at hun nu må åbne munden igen. Og danse! Twerke (!) Må Nike 
overhovedet det? Twerk er afrikansk kulturarv. Identitetspolitik er skønt, men rejser mange spørgsmål – 
Nike tog dem alle op i det morsomme soloshow og konkluderede, at i Danmark twerker alle jo. 
 
Israel Aloni/Svensk/Israelsk – ”My Body, My Nation” 
Danser og koreograf Israel Aloni, der er leder af det svenske dansekompagni ilDance og har delvis base i 
Australien viste sin smukke soloforestilling, der blev udviklet i residency på BIRCA i 2018. En forestilling, der 
griber an til en dekolonisering af kroppen, en måde at undersøge hvad der præger vores kroppe i vores 
opvækst. 
 
BIRCA var også under Kulturugen vært for et besøg af Ung Gnu med forestillingen Limbo, hvor Mads Emil 
og Kasper dansede. Og til allersidst overnattede Helga Rosenfeldt-Olsen og Alaya Riefensthal fra 
Wunschmachine her efter at have vist deres forestilling ”Farvel” på Rønne Kirkegaard.  
 

 
Nike twerker, Israel viser dans og Ung Gnu leger 

 
Andet 
 
Susanne brugte BIRCA i vintermånderne under COVID19-nedlukning til at skrive sin bog ”A Book on Love” 
der udkom 23/4. Samtidig kom der er nyt familiemedlem ind i familien – barnebarnet Theodor. 
 
Under et begrænset folkemøde havde vi besøg af Anika Barkan og Ann-Jette Caron et par dage. Simon 
Heinsen kom og deltog i Walking Landscapes i samme dage. 
 
30/10 til 3/11 lavede Den Danske Scenekunstskole, KA Dance and Participation et workshopforløb under 
ledelse af Laura Navndrup Black og med deltagelse af Raphael, Carolina, Søren, Polena og Erik. 
 
Samlede tal 
 
I alt 102 voksne scenekunstnere med 8 børn og 2 hunde brugte BIRCA professionelt i 2021. Heraf var 72 
kvinder. Det er en bevidst strategi så vidt muligt at støtte kvindelige scenekunstnere i deres udvikling. 
Næsten halvdelen af kunstnerne - 48 - har en international baggrund, og de kom fra følgende lande: 
Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Grækenland, Kroatien, Holland, Irland, England, Spanien, Frankrig, Malta, 
Skotland, Portugal, Paraguay, Israel, Japan, USA, Mexico og Australien  - kunstnere fra de 4 sidstnævnte 



 

 

lande har dog kun deltaget online pga. COVID19-restriktioner i store udland.  I det hele taget underbygger 
den store tilstrømning, at vi er et internationalt residency-sted, der tiltrækker mange mennesker med 
meget forskellige baggrunde. 
 
Vi har holdt 3 eksterne visninger – nogle med pænt besøg - samt Kulturugens arrangement med i alt 67 
gæster. Dertil kommer det store Walking Landscapes-projekt med synlighed både online og rundt i 
landskabet. BIRCA kids lavede kun intern visning, og Climate Crucible blev vist online for ca. 30 tilskuere.  
 
Vi har haft presseartikler i Bornholms Tidende, Denne Uges Bornholm samt været i lokal radio og lokal TV i 
flere omgange. Vi har sendt nyhedsbreve ud jævnligt samt været aktive på facebook og har nu 1209 (en 
stigning på 233) følgere. 
 
De kunstneriske aktiviteter på BIRCA afholdes i regi af Foreningen BIRCA Residency, som man kan blive 
medlem af, hvis man ønsker at styrke stedet. BIRCAs bygninger ejes af Susanne Danig og hendes mand 
Niels Secher, driften og kommerciel udleje sker gennem Danig Performing Arts Service. 
 
Foreningen BIRCA Residency er ledet af en bestyrelse, der består af Ida Marie Tjalve (formand), Jens Svane 
Boutrup (næstformand), Kirsten Laurberg Lund og Bente Larsen. Susanne Danig er udpeget til at lede 
foreningens daglige drift og lønnes i henhold til de aktiviteter, der afholdes.  
 
2021 var et bygge- og udvidelsesår. Vi fik i foråret renoveret den hvide sal og nykalket den, så den er hvid 
hele vejen rundt, der blev sat nye vinduespartier i og lavet ny indgang, ligesom der blev investeret i ny 
belysning og nyt dansevinyl, og der blev anskaffet teaterlys med støtte fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat og 
Bornholms Brand. I efteråret fik vi lavet nyt varmesystem i hovedhuset, så vi fremover er mere bæredygtige 
med vores luft-til-vand-anlæg og kan sikre en stabil drift i opvarmning. Endelig måtte vi lave en bekostelig 
bekæmpelse af borebiller i staldarealet i november. Vi fik også både ny vaskemaskine og opvaskemaskine. 
 
 

”Here at BIRCA I feel that there are many opportunities to connect.  
We come from difference, and we continue into difference, but for at time  
we share a joint place and time, we gather, we are gathered. These connections  
allow us to converse and converge. Thank you for facilitating this place and  
these times for us all”  Israel Aloni 

 
 

 


