
E-post fra Panta Rei Danseteater 23. november 2016 

Hei, 
Jeg var ikke på innspillsmøtet, men leder Panta Rei Danseteater som gjennomfører et viktig danseprosjekt 
som jeg gjerne informerer Kulturdepartementet om: 

Panta Rei Danseteater er et kompani i det frie feltet og vi gjennomfører prosjektet TILT i 2015-2017. 
Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB med 5 milioner kroner. TILT er stiftelsen sin største 
satsningen på dans noen sinne. Sammen med tre regionteatre over tre år gjennomfører Panta Rei 
danseprosjekter for barn og unge, turné med profesjonelle forestillinger og andre større danseprosjekter i 
lokalmiljøene vi turnerer.  Regionteatrene vi samarbeider med er Scenekunst Østfold, Teater Innlandet og 
Brageteatret. 

Ett av danseprosjektene i år er Reisen; et danse- og integreringsprosjekt på Tynset i samarbeid med Teatret i 
Fjellregionen der tolv ungdommer står på scenen sammen. Seks av disse er mindreårige flyktninger fra 
Eritrea, Somalia og Afganistan og seks er norske ungdommer fra Tynset. Jeg har aldri sett en mer 
sammensveiset gjeng etter at prosjektet var over. 200 “Tynsetinger" var i salen for å se den åpne 
kveldsforestillingen og ca 300 ungdommer så matinéforestillingen dagen etterpå. 

Til sammen har ca 2000 barn og unge deltatt eller på annet vis hatt glede av TILT i Innlandet i år. Scenekunst 
er en viktig arena for integrering. En tilbakemelding jeg fikk etter forestillingen på Tynset er et eksempel på 
dette. En publikummer kom opp til meg og sa: “Du vet jeg er naboen til guttene fra Afganistan, Eritrea og 
Somalia. Jeg har aldri sagt hei, men i morgen drar jeg opp og hilser på”.  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og forslag til strategier for scenekunst/dans og integrering. Se også 
våre hjemmesider for informasjon om Panta Rei Danseteater: http://www.pantareidanseteater.com 
TILT har også en egen hjemmeside: http://tiltdans.no/index.php  

Vennlig hilsen/ Yours Sincerely 
Anne Holck Ekenes 
Kunstnerisk leder/ Artistic Director 
Panta Rei Danseteater 
www.pantareidanseteater.com  
+47 92012264 
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