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D A n s e T e A T e R s  f o R e s T i l l i n g  l i f e

han lader først fødderne bevæge sig frem og tilbage, mens hele 
kroppen svajer i takt til den jazzede hiphop, der flyder ud af den 
lille gymnastiksals højtalere. så sætter han pludselig en hånd i 
gulvet og sætter samtidig af med benene, hvorefter hele hans 
krop i en hurtig, harmonisk cirkelbevægelse drejer omvendt 
rundt om sin akse. Bevægelsen, som han bagefter kalder en 
’windmillninety’, kræver lige så meget råkraft som teknik, og  
resultatet er elegant.

og Bahadir Berber er faktisk kun ved at varme op til dagens 
træning i uppercut Danseteater i københavns nordvest kvarter  
– det er han nødt til, for han forvred sin ankel for nogle uger si-
den. et kvarter senere er den lille dansegruppe, der kalder sig for 
Rythmatiques, i gang med at genopfriske den avancerede koreo-
grafi fra en gammel forestilling med moderne dans, de skal gen-
opføre i Valby den følgende lørdag. her er dramatiske udtryk, 
lange kast og synkronkoreografi.

At den 25-årige københavner, der har tyrkisk-albanske rødder, 
befinder sig her, i en dansehal, i stedet for ude på gaden eller  
det, der er værre, skyldes et tilfældigt møde med en legendarisk 
dansk breakdancer for 11 år siden, da han var 14 år gammel.  
på det tidspunkt var han langsomt på vej ud i noget ’ballade’, 
som han siger. han pjækkede i stor stil fra skolen og brugte sine 
ledige timer med at hænge ud på gaden med en gruppe på 10-12 
drenge.

»Det var ikke meget ballade det blev til, men det var på vej 
den vej, hvis jeg var blevet ved. Det startede med småting –  
baldre ruder, stjæle cykler. og jeg var lidt en rod. Derfra kan det 
udvikle sig meget hurtigt«, forklarer han nogle dage før på kon-

toret i uppercut, hvor han i dag har et fuldtidsarbejde som un-
derviser, showdanser og altmuligmand.

for breakdanceren, der havde danset i breakdance-’crewet’  
Natural Effects under kunstnernavnet ’hype’, tændte et eller andet 
i drengen. 

»hans bevægelser var uforudsigelige. man tænkte ’wow!’ Det 
hele var underligt at se på, men på en god måde med seje tricks 
og sådan noget. og så blev jeg bare sådan, ’det skal jeg bare lære 
det der og score piger på det’«, husker Bahadir Berber med et 
grin.

Det hjalp også, at ’hype’ havde anden etnisk baggrund. Det 
gjorde det mere realistisk, at han selv kunne blive danser. så han 
fik et nummer til Dans i nordvest, amatørdelen af uppercut; da 
han ringede, fik han fat i lederen cher geurtze; og ugen efter var 
han til sin første time, hvor han havde fået et par af kammerater-
ne fra gaden med. 

selv om de første gange med undervisning var svære, fordi han 
jo skulle lære alt fra bunden, så blev interessen langt fra slukket. 
han syntes, det var spændende, tog alt til sig, og når han var 
hjemme, forsøgte han at finde så meget information, han kunne, 
om breakdance på internettet.

»Det var en stor ting for mig dengang«, konstaterer han kort 
og godt.

Sig eget krydderi
Den karismatiske danseleder cher geurtze, der oprindeligt er fra 
usA, kan også sagtens huske de første møder med Bahadir Ber-
ber. Den første undervisningstime var det svært at skelne alle de 

25-årige Bahadir BerBer var som 14-årig på vej ud ad den forkerte 

livsBane. en dag Blev han introduceret til Breakdance på sin skole 

i nordvest kvarteret i køBenhavn, og siden har han ikke set sig 

tilBage. i dag er han professionel danser på uppercut danseteater.
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viktoria Franova: 
vild Med 
Dans-deltagerne 
blomstrer

hun er tidligere europamester i latinamerikanske 
danse og har vundet tre Vm-sølvmedaljer, men de  
fleste danskere kender primært danseren Viktoria 
franova fra hendes tre sæsoner i TV2-succesen Vild 
Med Dans. her har hun dannet par med tre kendte  
ikke-dansende danskere, som hun har ført ind i dan-
sens verden. og det har været en fascinerende proces 
hver gang, for deltagerne bliver fuldstændigt opslug-
te.

»De tror, de skal være med i endnu et underhold-
ningsprogram, men der går bare to dage, og så er de 
grebet. så vil de gøre alt for at blive – ikke kun for at 
vinde, men for at blive ved med at danse«, fortæller 
Viktoria franova og tilføjer:

»Der kommer en masse ting ud i processen. De 
blomstrer. De smil og den fantastiske stemning, man 
ser i fjernsynet, er ikke skuespil. De bliver sådan helt 
barnligt glade.«

hvorfor der sker denne opblomstring, har den 34- 
årige danser ofte tænkt over. hun har ikke det ende-
gyldige svar, men hun kan genkende det hos sig selv. 
Da hun dansede professionelt, kunne hun komme i 
en mental tilstand, hvor hun var så både fysisk og 
psykisk fokuseret, at alt andet lukkedes ude. Det var 
som meditation, og hun har beskrevet det i sin bog 
Livets dans.

Den barnlige glæde ved at lære dansen mister man 
med tiden, og som professionel kunne dansen også 
sagtens blive rutine. Det er en af grundene til, at  
Viktoria franova efter en pause sagde ja til at deltage 
i Vild Med Dans igen:

»man får lov til at opleve den første fascination på 
ny gennem deltagerne. Det er skønt.«

Danseterapi: Dans når sproget ikke slår til

når en patient eller en klient i et terapeutisk forløb har 
mistet lysten eller tilliden til at tale om sine problemer, 
så viser stadig mere forskning, at kroppen kan vise vej. 
han eller hun kan gennem dans, nå frem til løsninger, 
man ikke kan tænke sig til. Danseterapi er udbredt  
i hele verden, særligt i usA, england og Tyskland, og den 
handler kort fortalt om at nå de ressourcer, der ligger bag 
ved sproget.

i Danmark er terapiformen stadig meget ny, men lektor 
helle Winther fra institut for idræt på københavns  
universitet har skrevet en internationalt anerkendt phD-
afhandling om emnet.

»Vi mennesker lever vores liv igennem vores krop.  
Bruger vi kroppen igennem dans, kan det være med til  
at hele sår på sjælen eller udvikle os. Dans kan nå der, 
hvor sproget ikke kan nå, som vi siger med et populært  
slogan«, siger hun.

mere konkret foregår danseterapien på den måde, at 
den, der er i terapi, kommer med et tema, en problem-
stilling, som vedkommende vil have bearbejdet. Det kan 
f.eks. være, at personen altid holder sig tilbage rent so-
cialt og gerne vil mere ud over rampen.

»og så oversætter man det til kroppen via dans. hvis 
man altid holder sig tilbage, går man i dybden og under-
søger de følelser, der er forbundet med denne proces.  
og finder måske modet til at turde træde frem«, forklarer 
helle Winther.

Dertil er det vigtigt at sige, at man ikke danser en stil-
art under terapien. Det er en undersøgelse af personlige  
temaer, og patienten danser sin helt egen dans.

Danseterapi er især udviklet til syge, der på en eller  
anden måde har opgivet sproget. Det bliver f.eks. brugt 
på psykiatriske hospitaler, på kræftafdelinger, til  
mennesker med spiseforstyrrelser og til børn med 
indlæringsvan skeligheder.

»Det handler om at komme ned i kroppen og der få  
kontakt til følelserne«, siger helle Winther.

eksperten
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nye fra hinanden, men anden gang skilte han sig ud:
»Der skete nemlig det, at ham breakdancelæreren brændte os 

af, og så var jeg nødt til at finde på noget. Jeg fortalte dem om 
koreografi, og så fik jeg dem til at lave deres egen koreografi i  
løbet af en time. i den proces var der et par, der holdt de andre 
fast på, at det skulle blive godt, og en af dem var Bahadir. og  
jeg kunne se, at han havde talent for det.«

Den første tid gik med at lære grundelementer – breakdancens 
’a-b-c’, som han selv siger. De to kammerater, han havde haft 
med, faldt fra, men Bahadir pressede i den anden retning. efter 
et års tid syntes han og nogle af de andre, at én undervisnings-
time om ugen slet ikke var nok. De gik til lederen og sagde, ’vi 
vil gerne danse mere cher!’ Det var hun med på, så torsdag blev 
lagt til tirsdag.

Derefter kom dansen kun til at fylde mere og mere for den 
unge københavner. efter de første tre år, hvor grundelementerne 
kom på plads, åbnede der sig nemlig en ny dimension i dansen. 
han kom til det punkt, hvor man kan elementerne så godt, at 
man kan bygge sin egen dans op på gulvet.

»når man har move’sene, så skal de krydres til med noget, 
man selv finder på. Det tager lang tid. man skal have sin egen 
smag i – sin egen stil. Alle kan jo lære at lave et move, men man 
skal lave et specielt move. man skal ikke ligne de andre, jo. Det 
var der, jeg fandt ud, at, ok, det er er en stor verden, jeg går ind  
i – eller som jeg allerede er i«, fortæller Bahadir Berber.

før det havde dansen mest været sjov, men nu blev det dybere. 
Den unge danser blev slået af, hvor åbent det var – hvor mange 
muligheder der var i flowet på gulvet. Det var noget helt andet, 
end det fodbold, han havde spillet lidt, før dansen kom ind i 
hans liv.

»Der var ikke nogle regler – der er næsten ikke nogle regler 
for, hvad man kan gøre. Du kan tage capoeira ind, du kan tage 
salsa og akrobatik ind. Du skal selv skabe noget, og det er det, 
der er fedt. Det er kunst jo! Det er ligesom at male, bare med 
dans.«

Hvorfor er det fedt?
»man føler, man lever. man kan mærke sin krop – det er me-

ditation på en eller anden måde. Det er det faktisk. og det er 
sundt for både kroppen og hovedet«

Hvordan har du det, når du danser?
»Jeg lukker mig helt ind i min egen verden, og så kommer det 

an på, hvad der bliver spillet af musik, hvordan det flyder sam-
men. Jeg er meget til freestyle-dans – hvis jeg lander på ryggen, 
skal jeg tænke hurtigt lige der, hvad jeg så kan lave. Jeg laver 
ikke så meget sets. Det er der andre breakdancere der gør. Det 
kan være godt, fordi man bliver mere sikker, men for mig er der 
ingen grund til at danse, hvis man ikke er fri.«

faktisk kan Bahadir Berber mærke forskel på, hvad der sker 

på gulvet, alt efter hvilket humør han er i. hvis han er i dårligt 
humør, bliver dansen mere aggressiv – så får han aggressionen 
ud. hvis han er glad, bobler dansen over af kreativitet. så kan 
der pludselig dukke helt nye ’moves’ op.

Kongelig danser
i dag er den ene ugentlige dansetime blevet til dans stort set 
hver dag og gerne 3-4 timer. og Bahadir Berber lever af det. ud 
over de mange shows og workshops han nu selv er med til på 
folkeskoler i københavn, har han danset flere teaterforestillin-
ger, der i blandt to på Det kongelige Teater – hvoraf det ene var 
på store scene sammen med de yngste balletdanserinder. upper-
cut Danseteater arbejder også stadigt mere med at kombinere 
dans og skuespil. De har bl.a. opført den roste forestilling City of 
Angels, der blev genopført i Danmarks Børneteaterfestival i 
shanghai i 2008 (dog uden Bahadir Berber). 

med årene er breakdancen blevet suppleret med såkaldt mo-
derne dans, der også er en mere udtryksfyldt stilart. Det er f.eks. 
et stykke med moderne dans, truppen Rythmatiques skal træne 
op til, og her er der ret langt til den noget mere maskuline 
breakdance. 

hvis Bahadirs gamle venner så ham denne aften, ville de sik-
kert få alle deres fordomme bekræftet. Da han begyndte til dans, 
betød det nemlig også et farvel til dem. Det sammenhold, som 
han havde været afhængig af på gaden, kunne ikke acceptere 
det. han bruger selv ordet ’udstødt’.

»De tænkte, ’han er danser, det er for piger’, og sådan noget, 
men jeg kunne bare mærke, at der var noget der. man kunne 
komme ud med nogle aggressioner på dansegulvet«, konstaterer 
han.

hans forældre var også et stykke tid om for alvor at anerken-
de hans interesse – også selvom hans to år yngre bror fatih også 
blev danser. Der hvor de kom fra, Tyrkiet, er mandlige dansere 
ikke accepteret, og dertil kom, at de var bange for, at han ikke 
ville kunne leve af det. De ønskede, at han skulle få sig en ud-
dannelse og dernæst et rigtigt job.

Det hjalp, da han fik et fuldtidsarbejde, og i dag støtter de beg-
ge op om deres sønners passion. De har begge set deres forestil-
linger, og de er stolte af dem.

Bahader Berber støtter omvendt begejstret op om de nye talen-
ter i nordvests danseskole. før dagens træning til den nye fore-
stilling, er der undervisning for et helt nyt hold med særlige ta-
lenter. sådan et kom han også selv på efter det første år, og han 
husker tiden levende:

»De vil det rigtigt gerne. Det bliver hurtigt meget mere end en 
hobby – man begynder at tænke på det hele tiden og på at ville 
øve hele tiden. sådan var det også for mig.«

der kommer en masse ting ud 

i processen. de Blomstrer. 
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