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FOOTPRINT af Birgitte Bauer-Nilsen og Niels Lan Doky 

i Tivolis Koncertsal 

Footprint 
Tivolis Koncertsal lagde den 6.-7. september hus til 
en unik danseforestilling. Det var smooth, harmonisk 
og toplækkert. Skabt af Birgitte Bauer-Nilsen og 
Niels Lan Doky i forbindelse med festivalen India 
Today/Copenhagen tomorrow.   



 

      

I festivalen India Today/Copenhagen tomorrow’s ånd er forestillingen skabt af på den ene side danske phd. og 
koreograf Birgitte Bauer-Nilsen og musiker og komponist Niels Lan Doky, og på den anden side af indiske Attakkalari 
Centre of movement Arts og komponist Hamza Rahimtulla fra Indien.  

På Tivoli Koncertsals brede scene oplevede vi både dansere og musikere i et fint samspil. På scenens højre side sad de 
indiske musikere, på den venstre de danske jazzmusikere. Scenografien af Marianne Grønnow bestod af nogle 
filigranagtige gardiner, som fra tid til anden bevægede sig, og danserne dansede både for og bag og imellem. Det var 
meget effektfuldt og var med til at skabe en rolig, næsten meditativ atmosfære på scenen med hjælp fra Jesper 
Kongshaug, der satte lyset.  

 
Harmonisk møde mellem mange elementer 
Mødet mellem Indien og Skandinavien blev lykkeligt og harmonisk. Koreografien indeholdt elementer fra klassisk 
indisk dans, contemporary indisk dans, martial art, yoga, moderne dans og release teknik. Danserne havde således et 
bredt trinsprog at boltre sig i, og forunderligt nok befandt såvel de skandinaviske som de indiske dansere sig vel i 
hinandens fundamenter. Så godt, at det for så vidt er forkert at sætte mærkater på oprindelsen. De kvindelige dansere 
mestrede blandt andet alle de typiske indiske fingerbevægelser, hvor fingrene er nærmest overstrakte og adskilte, mens 
de signalerer til deres publikum.  

Alle dansere fremstod toptunede– fra svenske blonde Minna Berglund med sine udemokratisk lange ben til de indiske 
dansere med hår så sort, at det er næsten blåt.  

  



 

  

Livets tilstande – og Buddha 
Koreografien har en gennemgående historie om Siddhartha/Buddha, og til en vis grad kan man følge den. Imidlertid 
ligger historien om Siddhartha formentlig ikke på rygraden af det danske publikum, så ved en opførsel i København 
bliver det måske mere en stemning af diverse følelsesmæssige tilstande livet igennem, der skildres og forstås. 

Musiksiden var en velafstemt fusion mellem den klassiske indiske musik med citarren som gennemgående instrument 
på den ene side og Niels Lan Dokys melodiske jazztoner på den anden, og begge genrer kom til orde både alene og 
sammen i fin harmoni. 

 
Birgitte Bauer-Nilsen på Pantomimeteatret? 
Koncertsalens scene egnede sig fortrinligt til en forestilling som denne, da musikerne var en så naturlig del af hele set-
uppet, og her har scenen en tilstrækkelig bredde til at rumme alle.  

Til gengæld håber undertegnede, at Pantomimeteatrets chef Peter Bo Bendixen har haft mulighed for at se danserne og 



overvejer at invitere Birgitte Bauer-Nilsen til at koreografere et mindre værk til Pantomimen. Så måtte man give køb på 
den levende musik.  

  

 

  

FOOTPRINT 
Spillede den 6.-7. sept. i Tivolis Koncertsal 

En interkulturel musikalsk fusion af Birgitte Bauer-Nilsen og Niels Lan Doky i forbindelse med festivalen _India 



Today/Copenhagen Tomorrow.  

Footprint tager publikum med på en rejse igennem Buddhas fodspor,  
hvor tro, nydelse, sorg og kærlighed udforskes, for forhåbentlig at  
opnå harmoni i livet efter rejsen er afsluttet. 

Denne unikke forestilling handler om de fodspor (footprints), vi som  
mennesker sætter i forbindelse med vores oplevelser i livet. 

De 12 dygtige og ambitiøse musikere og dansere - henholdsvis fra  
Indien og Danmark - har i fællesskab skabt denne forestilling. 
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