
 

 

 

BIRCA ÅRSRAPPORT 2022 
 
2022 har igen været et travlt år for BIRCA. Stedet har foldet sig ud på mange måder med spændende 
projekter og kunstnere, der har brugt stedet. Vi har fået støtte fra Statens Kunstfond til årets residencies 
under titlen Radical Women på i alt 200.000 til Island Connect, BIRCA Women og BIRCA Kids. Desuden har 
vi fået indirekte støtte gennem Metropolis til projektet Talking Landscapes, hvor vi også havde en udstilling 
på Bornholms Kunstmuseum om Walking Landscapes og udfoldende de første ideer til næste års 
Performing Landscapes projekt. Projekterne er også blevet støttet af Bornholms Regions Kommune, Fogs 
Fond og BUPLs fond. Island Connect er støttet af Creative Europe og i løbet af året har vi arbejdet på at 
styrke projektet fremover med en stor ny EU ansøgning, hvor 3 nye partnere fra Sardinien, Korsika og 
Tenerife er blevet tilføjet. Der har været fine selvorganiserede residenser med Queen of the Meadow-
projektet fra Irland, Second Hand Women fra Tjekkiet, Golden Joint residency med Julie Rasmussen, 
Degenerate Art Ensemble fra USA, Delia Trice fra Italien/DK, og vi har budt to russiske scenekunstnere 
velkommen gennem organisationen Artists at Risk. I alt har 68 scenekunstnere med deres 16 børn gæstet 
os i 2022.Derudover har vi haft groove workshop og flere andre individuelle besøg. 
 
Vi har uddybet og styrket de 3 spor, vi arbejder med: Det lokale/ø-identitet, naturforbindelser/-
klimaovervejelser og kønsidentitet. Vi har skabt plads til en nuanceret forståelse af kønsbegrebet og til en 
omfavnelse af forældreskabet. Således har der været børn til stede på rigtig mange residencies. Vi arbejder 
målrettet på at skabe omgivelser, hvor børn er velkomne. 
 
ISLAND CONNECT  

 
  Den første Island Connect var med den danske gruppe Patchworks med Cecilie Schyth Kjær og Marcus  
  Alexander Roydes sammen med Mallorcinske kunstnere Pau Pascual og Marga Salas – her på BIRCAs terasse. 

 
Island Connect er et fælles projekt mellem 5 europæiske residency-centre for scenekunst beliggende på 
øer. Bornholm/Danmark, Mallorca/Spanien, Cres+Vis/Kroatien, Naxos/Grækenland og Limerick/Irland. Det 
er væsentligt for BIRCA at være med i dette netværk, og det er grundlaget for en god del af vores arbejde 
med at skabe residencies for nye scenekunstnere. Netværket giver os mulighed for at oprette forbindelse 
til og støtte kunstnere fra områder i Europa, som vi måske ellers ikke kender, og det har givet os et godt 
indblik i scenekunsten og dens betingelser i disse regioner. Det giver også professionel inspiration til nye 
måder at arbejde på og udpeger vigtige temaer omkring ø-samfund/identitet at tage fat på. Det første 
Island Connect fandt sted 2-14 maj med kunstnere fra Danmark og Mallorca, og der var en visning 13/5 
med ganske få deltagere. Vi har også været engageret som medkuratorer på CINEs danske fokus på 
festivalen Cyclops på Mallorca i september. 



 

 

Patchworks – Cecilie Schyth Kjær og Marcus Alexander Roydes/Danmark 
Under deres ophold på BIRCA udforskede de danske kunstnere materiale til deres 
kommende forestilling med arbejdstitlen "Ode til Y2K" - et værk, der på en kærlig 
og kritisk måde ser tilbage til årtusindskiftet med dets glitrende, dragende, 
grimme, vanvittigt fascinerende og dyb problematiske kultur. Cecilie og Marcus 
havde også to ugers ophold på Mallorca efter perioden på BIRCA.  
At Birca we began to map out our project. Suddenly we had an overview of the 
different things we wanted to explore during the residency. We ended up 
discovering a format that we wanted to continue researching, in which we play 
with live streaming from an old VHS camera and projections from previously 
recorded material. 
 
Islander Focus fra Mallorca med Pau Pascual, Marga Salas og Sebastia Boven i 
Nicolau  
Kunstnerne  udforskede  sammenhængen mellem scenekunst og arkitektur på 
øerne Bornholm og Mallorca, og hvordan stedernes arkitektur overføres til 
øboernes adfærd. Projektets navn var "Arc Endins" (Arch Inwards), og det 
udforsker den kollektive underbevidsthed, sociale holdning og adfærd skabt 
gennem generationer, som har videregivet triggere og frygt for det anderledes.  
 

 

 

 
Den første Island Connect gruppe besøgte udstillingsstedet Grønbechsgaard, stranden i Hasle, Østerlars rundkirke, Gudhjem med Kisser som 
guide til hellige steder, cirkusbygningen i Sandvig med Peter Vadim - og alle sejlede på Thor fra Gudhjem til de hellige klipper. 

 

 
Den anden Island Connect gruppe havde mange besøg til havet for at finde tang og en  stor samling af kunstnere til kulturugen.  



 

 

Det andet Island Connect-residency på BIRCA fandt sted 11.- 25. september med kunstnere fra Danmark, 
Kroatien og Irland. Der var forestillinger den 21. september i regi af Bornholmsk Kulturuge med deltagelse 
af 46 publikummer. 
 
Irma Unusic, Anna Javoran & Sabrina Fraternali/Kroatien 
 

 
 
De 3 kroatiske dansere arbejdede sammen med unge mennesker på jagt efter stedets gode ånd for at 
genoprette harmonien og en bedre energi i omgivelserne. Projektet hedder "Den hemmelige have". På 
Bornholm besøgte de den lokale dramaskole i Rønne for at arbejde med de unge i en workshop om, hvad 
der fik dem til at føle sig trygge et sted. 21. september præsenterede de ideer fra dette arbejde. Senere 
lavede de en intern visning for gruppen af Island Connect-kunstnere med bevægelser og strukturelle ideer. 
 
It was a very deep experience we had in BIRCA and we will remember it very well. The surroundings, way of 
life, working and feedback contributed to making a special connection with the other residency groups. 
 
Danae Wollen & Samuel Arnold Keane/Irland  
 

 
Danae og Samuel undersøgte kystområder - bevægelser og lyde af mennesker, dyr og tang, der lever,  
hvor land møder hav - og samlede en masse tang. De arbejdede på  forestillingen "Where Seaweed 
Dances", som er en blanding af levende musik, akrobatisk bevægelse og teater. Tangen var integreret i 
scenografi og kostumer – og vi fik også spist det. De lavede visning 21. september. 
 
During this residency we really focused on producing a sketch of the show which we were able to perform 
for a live audience…With the other artists in residency, a wonderfully warm community formed. Potential 
for collaboration even just in sharing thoughts was incredibly important in this time. A feeling of 
togetherness in the creative process made the experience all the more beautiful. 
 
Antionette Helbing med Birgitte Skands/Danmark 
Antoinette har arbejdet koreografisk med at undersøge latter og skabt forestillingen “The Laughter game” 
der blev præsenteret 21. september. Antoinette og Birgitte arbejdede under opholdet videre med temaet 
latter, men fra en mere kollektiv tilgang målrettet det nye gruppearbejde for 8 dansere "The Laughing 
Crowd". Her præsenteres latter som en handling af kollektivisme og som en adfærd, der stimulerer gensidig 



 

 

forståelse, menneskelig forbindelse og empati. Men også som funklende og til tider eksplosivt tab af 
kontrol. De lavede en præsentation af dette arbejde både 21. september og senere internt for IC-
kunstnerne. Antionette havde besøg af sin mand og 2 børn under residenciet. 
 
The greatest benefit of the insularity was the undisturbed working peace. Being in calm and beautiful 
nature and having the days to completely emerge into the work was amazing and created the best start 
into the project. 
 
BORNHOLMS KULTURUGE 21. september  
 
I forbindelse med Bornholms Kulturuge præsenterede vi de 3 Island Connect residency-produktioner, 
herunder Antoinettes ”The Laughing Game”. Desuden præsenterede vi 2 andre forestillinger skabt under 
Island Connect residencies samt en familieworkshop om "Becoming Grass" af den danske kunstner Linh Le, 
og endelig danseforestillingen "Margela" af den israelsk-hollandske koreograf Keren Rosenberg. Så det var 
et ret stort antal kunstnere, der samledes på BIRCA til arrangementet. Heldigvis havde vi Joar til at hjælpe 
med tekniske ting og Cathrin til at lave mad til os.  

 
WHAT PLANET ARE YOU FROM? af Nikolina Komljenović og Irma Unusic/Kroatien 
 

 
 
Nikolina og Irma hang i luften højt over os i reb, før de gled ned på gulvet for at invitere os til at slå os ned 
og deltage i deres leg med genstande omkring dem. De udforskede rummet på en legende måde sammen 
med os og skabte nye sanselandskaber, hvor noget er skrøbeligt og usikkert, men stadig kan udfordre og 
rumme os. 26 personer (7 børn) deltog i dette, som var den første forestilling, vi præsenterede for familier 
på BIRCA. 
 
RELEASE - DANCING WITH THE TREES af Marilén Ribot/Mallorca 
 

 
 
Marilén har startet et projekt, hvor hun danser med træer alle de steder, hun opholder sig rundt om i 
verden. Hun kom til BIRCA for at danse med vores træer i haven, rundt om kastanjetræet og under asken. 
Og som sådan forbandt hun sig med det arbejde vi laver på BIRCA omkring ritualer, der forbinder os med 
naturen. 
 



 

 

 
BECOMING GRASS  af Linh Le 
 

Linh inviterede os med til en sjov workshop for familien, hvor vi 
lærte at være og forstå græsset. Vi blev klimaaktivister, der 
kæmper for de uddøende arter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARGELA af Keren Rosenberg Israel/Holland 
 

Publikum fik lov at prøve Kerens Body-House metode og se 
hende transformere, da hun skabte figuren Margela, en 
energikonstellation, der tager os alle ind i kropslig væren og 
udfoldelse. Vi fik en ode til hendes forfædres ånd: En kamplysten 
helt med et blødt hjerte.  
 
 
 
 
 

 
BIRCA WOMEN RESIDENCY 23. maj -5. juni 
 
Deltagende kunstnere 
Tora Balslev, som gav workshop og blev med barn og mand et par dage 
Caroline Blomqvist (SE/DK) 
Siri Bengten (SE) 
Georgia Kapodistria (GR/DK) med lille Kai og far Jon Hof de første dage 
Cathrin Nørgaard 
Karolina Pietrzykowska (PL/DK) med deltagelse af Eja Due et par dage 
Dorte Bjerre Jensen 
Katinka Wissing 
 
BIRCA Women var igen i år et meget smukt og givende residency, hvor den feminine energi fik lov at 
udfolde sig i tæt dialog med naturen. De syv kvinder kom med meget forskellige baggrunde og koncepter, 
men der lå for alle en stor interesse i at arbejde med naturen og kroppen. Vi startede med halvanden dags 
workshop med Tora Balslev, der først bad alle deltagere lave en installation over deres projektideer for 
derefter at kunne præsentere dem gensidigt. Dernæst sendte hun alle ud for at skabe forbindelser med 
naturen, hvilket åbnede for nye muligheder og ideer for alle. Dette gav et super godt grundlag for at forstå 
hinandens processer og arbejde på tværs. Der blev arbejdet med stole som metafor for en dysfunktionel 
organisation, med omsorgstræer og planteceremonier, med den lækkende krop, med åndelige overgange, 
med det queer feministiske samt ændrede perspektiver ved hjælp af lyserøde snore. Undervejs deltog vi i 
to forskellige Talking Landscapes-processer, der på fin vis fødte ind i det kunstneriske arbejde. Alle 
kunstnere arbejdede med deres eget materiale, men fandt også sammen i nye konstellationer, således har 
flere arbejdet videre sammen efter residenciet. 3. juni lavede alle en smuk og givende præsentation af 
deres arbejdsproces og resultater. 



 

 

 

 

 
Workshop med Tora og deltagelse i Talking Landscapes 

 
This has been a gift seeded in love. Fertilized by wisdoms, intuitions, respect and patience of the community 
and nature. Thank you for opening pockets in my brain, soul and body that never were born until now. 
 
Det har været fantastisk at mærke den kraft og omsorg der har fået plads til at folde sig ud mellem os alle. 
 

 

 
Præsentationer 3/6-22 – Caroline, Karolina, Siri, Katinka, Dorte, Catherin og Georgia 

 
 
BIRCA KIDS RESIDENCY 20. juni -3. juli 
 



 

 

Vi holdt 2 uger med BIRCA Kids i år og i hver uge havde vi besøg af 3 kunstnerfamilier. Udvælgelse af 
familierne og forberedelse af dem stod My Grönholdt for. 
 
Deltagende familier 
Marie Hallager Andersen med børnene Lisa og Molly samt mormor Kirsten og far Alan forskellige dage 
My Nilsson og Nikolaj Hollænder med lille Tove 
Yeong Ran Suh med sit barn Odin samt partneren Thor de sidste dage 
Tali Rázga og teenager Sara 
Gry Worre Hallberg og Ulf Rathjen Kring Hansen med Anker, Saga og Mio 
Lotus Lykke Skov og Rasmus Malling Lykke Skov med Iris og Birk 
 
Begge residencies summede af liv, særligt fordi vi havde inviterede 2 ekstra familier med, for der var alt for 
mange gode ansøgninger. Børnene i alderen 1 til 14 trivedes i det kreative rum, vi åbnede for dem; naturen 
blev udforsket med dens materialer og lyde, der blev fortalt historier om monstre og familie, kroppene blev 
udforsket og fik lov at danse en masse, der blev filmet og farvet stoffer med naturfarver, sunget omkring 
bålet, lavet ritualer omkring kastanjetræet - og der blev badet i det lyserøde badebassin. Der var også 
besøg på stranden og Vang granitbrud, sejltur til Helligdomsklipperne og fællesmiddag med begge grupper. 
BIRCA Kids giver så meget mening for os, fordi det sætter fokus på familieforhold for kunstnere, og 
projektet har naturligt åbnet for, at det er muligt at tage børn med på andre BIRCA residencies – og at vi 
tager naturligt mere vare på trivsel, og er fleksible omkring kunstneres individuelle behov. Vi lader også 
kunstnere være selvdefinerende i forhold til hvad en familiestruktur er og velkommer gerne f.eks. 
bedsteforældre. Men lige netop BIRCA Kids er et ekstra vigtigt tiltag for os, fordi fokus her er på børnenes 
kreative skaben. Det er børnenes kreative rum, der åbnes sammen med deres kunstnerforældre. Vi kan se, 
hvordan det leder til helt nye ideer og praksisser. Men det er også udfordrende, fordi vi er vant til at møde 
børn pædagogisk og gerne vil styre rammerne for deres udfoldelse. Derfor er der mange overvejelser 
omkring, hvor meget vi faciliterer og lægger i rammer for børn og voksne. Vi kunne godt tænke os at styrke 
dette felt yderligere, evt. gennem forskningserfaring. 
 

 

 
Fotos fra første uges residency 

 
It was a communal, loving & caring experience sharing daily household, creative process & talks. We gained 
a lot of inspiration and see great potentiality in letting our children  guide our artistic practice. 
 
Thanks for making transparent the network of care work behind everything – also in artistic practices. 
 



 

 

 

 
Fotos fra anden uges residency 

 
TALKING LANDSCAPES 26.-29. maj 
 
Vi var medarrangør af Talking Landscapes, en del af Metropolis store 3-årige landskabsprojekt. Det fandt 
sted med 3 opførelser på Bornholms Højskole og 4 opførelser på Bornholms Kunstmuseum (2 blev aflyst). 
Projektet brugte 3 nye samtaleformater til at iscenesætte nye samtaler om naturens betydning for os. For 
os åbnede det et nyt spændende samarbejde med de to institutioner, der bla. har resulteret i at leder af 
Bornholms Kunstmuseum Tine Nygaard er trådt ind i BIRCAs bestyrelse. 
 
Desuden var der udstilling med udgangspunkt i sidste års  Walking Landscapes på Bornholms 
Kunstmuseum, hvor flere af kunstnerne lavede artists walks. Ilon Lodewijks boede på BIRCA 14.-15. maj i 
relation til dette. Det var en stor succes at få levendegjort og fastholdt Walking Landscapes -projektet med 
denne udstilling, der så markant indtog de mange landskaber på Bornholm. 
 

 
Talking Landscapes på Bornholm 

 
METROPOLIS PERFORMING LANDSCAPES RESIDENCY 5. -11. september 
 
Det store nationale landskabsprojekt fra Metropolis fortsætter i 2023 med Performing Landscapes. For at 
undersøge ideer og muligheder lavede vi med støtte fra Metropolis et research-residency, hvor vi 
inviterede nogle af de kunstnere, der havde gået Walking Landscapes på Bornholm. Følgende deltog: Ilon 
Lodewijks (NL/DK) med baby Luva, Manon Duquesnay (S/DK) med baby Arturo og mormor Isabelle, Lene 
Degett og Anna Navndrup de sidste dage. Desuden havde vi en række gæster til samtaler med os: Frantz 
Blomquist, Tine Nygaard, Kirsten Lund og Ida Marie Tjalve. 
 



 

 

Vi havde nogle skønne dage ude i det Bornholmske landskab, hvor vi gav hinanden undersøgende opgaver 
og gik i interaktion med naturen – sammen med babyerne. Og vi havde inspirerende samtaler og kreativ 
ideudveksling også med Trevor Davies. Vi skabte 3 forskellige scenarier, der til sidst udmøntede sig i 
projektet KlippeKroppe, som skal vises rundt på hele øen på jævndøgnet 23. september 2023. 
 

 

 
Udvikling af projekt Klippekroppe – Performing Landscapes 

 
ANDRE RESIDENCIES 
 
QUEEN OF THE MEADOWS 18.-24. juli 
Dansere og koreografer Robyn Byrne (IR) og Susanne Engholm (DK) kom for at arbejde på deres nye 
forestilling med støtte fra The Irish Arts Council. Mens de var her, var BIRCA også vært for Ailbhe Larkin, 
grafisk designer (IR/UK), der undersøgte øens ler og spiritualitet. 
 
Queen of the Meadows is based around old wives tales: the women of knowledge from the past who looked 
to nature and used their intuition to heal people. They have wisdom and knowledge that is powerful but 
often were cast away as witches or remedies for the poor as soon as western medicin, the patriarchy and 
capitalism took over. We need to return to our roots and knowledge as women. To listen to our gut and to 
nature. Thank you BIRCA for helping us return to our roots. 
 
SECOND HAND WOMEN 5.-12. august 
Helene Kvint og hendes tjekkiske gruppe med Daniela (CS), Stefania (IS), Petra (CS) og Halka (CS) samt barn 
Teo og babysitter Joel kom for at re-connecte efter 4 års pause, og se på hvordan deres kroppe og liv har 
ændret sig 20 år efter de startede denne gruppe. 
 
The white space gave us a safe place to open up, to share our changing bodies, to share ideas. The green 
space arounds and fields became the rehearsing space. 
 
GOLDEN JOINT RESIDENCY 1.-21. august 
Julie Rasmussen kom til BIRCA for at arbejde med Caroline Blomquist og Cathrin Nørlund for at udforske 
hendes ”Golden Joints”-begreb og udvikle fremtidige workshops. Cathrin lavede i den forbindelse Kakao-
ceremoni under det store kastanjetræ, hvor BIRCAs bestyrelse deltog sammen med 3 andre gæster. 
 
 
 



 

 

DEGENERATE ART ENSEMBLE 23.-26. august 
Det Seattle-baserede kompagni besøgte os og lavede undersøgelser med henblik på fremtidige 
filmoptagelser rundt på Bornholm. De kom fra at have spillet på H. C. Andersen festivalen i Odense. 
Kompagniet er ledet af den japanske danser Crow og komponist Joshua Kohl og crewet består desuden af 
Sahni, Leo, Max, Willow og Jessica. De var her tilfældigvis sammen med vores russiske kunstnere, og det 
skabte en hel særlig verdensforståelse på et tidspunkt, hvor verden er i krig. 
 
Thank you for your beautiful hospitality, the tours, the connection and inviting us to experiment so much 
beauty, spirituality and thoughtful learning of the island cosmos. 
 

 
 
ARTISTS AT RISK RESIDENCY 22. august – 5. september 
Vi blev spurgt om vi kunne hjælpe den unge transgender-scenekunstner Prokhor Gusev ud af Rusland, og 
det sagde vi selvfølgelig ja til. Han medbragte sin kone Gulnara Iskakova, som underviser på en teaterskole i 
Moskva. Det gav dem en tiltrængt pause fra den stressende virkelighed i Rusland og mulighed for at 
overveje deres fremtid. De besluttede at tage tilbage til Rusland, fordi de mente at de kunne gøre mest 
forskel ved at være der - på trods af personlige konsekvenser. Prokhor er dog blevet nødt til at flygte igen. 
 
I feel confident about myself, my security and my art because of this small chance to relax, calm down and 
your participation in my affairs. 
 
DELIA TRICE & SILVIA MERCURIDI 3. -9. oktober 
De to kvinder med italiensk baggrund bosat i Danmark og England arbejdede med projektudvikling omkring 
kult.  
 
Thank you for nurturing our creative juices of our inner animals our ritualistic cults. 
 
ANDRE AKTIVITETER: 
 
FOLKEMØDE 15. -18. juni 
Vi havde besøg af Anne Gry Henningsen fra Teater Mærkværk og hendes veninde Tina Gønge. Madeleine 
Kate McGowan kom også og overnattede. 
 
GROOVE BY NOMI 25.-31. juli 
Nomi Kronberg kom for at lede en uge fuld af dans og mere dans inkl. spændende workshops af lokale 
Carina Raffel samt Chris og Anette. 17 kvinder og mænd deltog, og blæsten rev i teltene. 
 
 



 

 

DET FLYVENDE TEATER 13.-14. august  
Kom forbi på et hurtigt pitstop undervejs på deres flyvning rundt i landet. De kom 
med research og reklame for deres forestilling under kulturugen med ”Mågen”.  
Under kaptajn Giuseppe L. Bonifati (I), Linda Sugataghy (H) samt crew Julius Chavez 
(FI), Johanna Valle (FI), Patrick Torring (DK), Fanny Paananen (FI). 
HELGA ROSENFELDT OG ALAYA RIEFENSTHAL 24.-25. september 

De to dejlige kvinder optrådte under Kulturugen med ”Haven” og benyttede lejligheden til at komme forbi 
BIRCA og overnatte. 
 
JENS FRIMANN HANSEN 18. -19. oktober 
Jens kom for at bruge et par dage på at undersøge samarbejdsmuligheder mellem BIRCA og Passage 
Festivalen i Helsingør. Vi talte visioner for fremtiden og scenekunstens ansvar for klima, hvilket ledte til et 
fælles undersøgelsesprojekt om, hvordan vi kan støtte den økologiske kunst. Denne aktivitet vil lede frem 
mod stærke synspunkter og handling til næste år. 
 

 
 
 
BÆREDYGTIGHED 
 
I 2022 er vi begyndt at se mere overordnet på BIRCA’s CO2 og miljø aftryk. Vi er gået i gang med at bruge 
Kulturstyrelsens CO2-beregner. Denne viser, at vi har brugt 15 tons CO2 i år. 1,349 ton kommer fra huset på 
årsbasis, dvs opvarmning (som foregår med varmepumper kombineret med brændeovn, hvor vi bruger 
eget brænde), elektricitet, vand og affald. Vi begrænser en del af vores affald, fordi vi sorterer meget og har 
egen kompostering. Medregnet i regnskabet er også Susannes rejseaktivitet mellem København og 
Bornholm samt brug af bil på øen. Det løber op i 4,553 ton, hvoraf de 4 ton er færgen (den lyseblå 
nedenfor). Vi har estimeret publikumstransport til BIRCA’s arrangementer fra folk på Bornholm der løber 
op i 0,608 ton. Det, der virkelig koster på CO2 regnskabet er transport omkring projekterne – her kun målt 
på egne projekter BIRCA Kids & Women samt Island Connect (den lilla del samt lyserøde for overnatning i 
udlandet på Island Connect) – det løber op i 8 ton. Det vil oplagt være den sidste del, vi skal se på for at 
skære ned i forbrug. Generelt bruger vi kun naturmaterialer og ting, der er på BIRCA til rekvisitter og set – 
enkelte gange med kostumer fra genbrug. BIRCA ligger på 3 hektar land, hvoraf halvdelen er skov, og det 
siges at 1 hektar skov optager 10 tons CO2 per år. Så hvis man medtager det, er vi stort set klimaneutrale i 
egne omgivelser. Vi arbejder også bevidst med biodiversitet og vild natur på udeområderne. 
 



 

 

 
 
 
 
SAMLEDE TAL 
 
I alt 68 voksne scenekunstnere (enkelte flere gange) med 16 børn og 9 medfølgende familie etc. brugte 
BIRCA professionelt i 2022 – dertil kommer 17 der var på danseworkshop. Af scenekunstnerne 
identificerede 54 sig som kvinder/queer. Det er en bevidst strategi så vidt muligt at støtte kvindelige 
scenekunstnere i deres udvikling under årets program der hed ”Radical Women”. Rigtig mange af 
kunstnerne har en international baggrund, og de kom fra følgende lande: Sverige, Norge, Finland, Island, 
Tyskland, Grækenland, Kroatien, Holland, Irland, England, Spanien, Ungarn, Tjekkiet, Polen, Serbien, Italien, 
Korea, Israel, Japan, USA, Rusland. Vi lever op til at være et internationalt residency-sted, der tiltrækker 
mange mennesker med meget forskellige baggrunde. 
 
Vi har holdt 2 eksterne visninger i foråret med Island Connect og BIRCA Women med få besøgende (nok 
grundet i at vi lige var kommet ud af corona restriktioner) - samt Kulturugens arrangement med i alt 108 
gæster. Dertil kommer Talking Landscapes-projekt med 106 deltagere på Bornholms Højskole og 
Bornholms Museum. Endelig besøgte næste 20.000 udstillingen Walking Landscapes. BIRCA kids havde kun 
interne visninger. 
 
Vi har haft presseartikler i Bornholms Tidende, Denne Uges Bornholm samt været i lokal-radio og lokal-TV. 
Vi har sendt nyhedsbreve ud jævnligt samt været aktive på facebook og har nu 1345  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), Bente 
Larsen (næstformand), Kirsten Laurberg Lund og Tine Nygaard. Susanne Danig er udpeget til at lede 
foreningens daglige drift og lønnes i henhold til de aktiviteter, der afholdes.  
 
2022 var året, hvor vi fik et fint nyt space nemlig vores mongolske Jurt, der blev sat op ved venners hjælp 
den 16. august. Det er primært Niels og Susannes private rum, men har allerede været i anvendelse til 
dejlige møder og som logi ved store rykind. Vi måtte også investere en del i et drænanlæg for ikke at få 
vand i kælderen. Da energikrisen startede, priste vi os lykkelige for sidste år at have været fremsynede og 
installeret varmepumpesystem. 
 



 

 

 


