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Kira Senkpiel har siden 2008 virket som utøver og 
koreograf i Norge og utland. Som utøver hun har virket 
i produksjoner av FLUKT, Hege Haagenrud, Mia Habib, 
Nordic Projects. Videre har hun jobbet i dans og teater 
produksjoner i Tyskland av Nina Kurzjea Tanztheater, 
Joachim Fleischer, Christoph Marthaler, Sasha Waltz. 
Hun har utviklet koreografi for dans, teater og opera 
produksjoner, der hun for tiden hovedsakelig jobber  
med opera i samarbeid med regissørene Maximilian  
von Mayenburg, Philipp Stölzl og Mara Kurotschka.  
Hun er interessert i mangfoldet av uttrykk, og har derfor 
i sitt virke oppsøkt forskjellige miljøer og kunstformer. 
I sin praksis er hun opptatt av å utforske forskjellige 
fremgangsmåter og ønsker å utvikle spennet av  
uttrykkinnenfor scenekunsten. 
www.kira.senkpiel.com

«Jeg har nylig blitt opptatt av rutinene jeg har i møte  
med egen kropp, både i dansen og i hverdagen.  
For tiden fordyper jeg meg i kroppens kinestetiske  
rutine, hvor jeg fokuserer på å nullstille min relasjon  
til rutinen for å øke bevissthet samt søker jeg etter  
ny informasjon om dagens form og tilstand. Jeg har 
tilpasset rutinen etter yrkets aktuelle behov, men 
alltid sett at det legger seg som en fast rytme i hver-
dagen. Jeg er opptatt av anatomisk bevissthet og har 
søkt denne tilnærming hovedsakelig gjennom Klein 
Teknikk, Gyrokinesis og BMC. Klassen har en rolig 
oppbygning som går over i repetitive stående øvelser, 
og avslutter med improvisasjon med gitt fokus.  
Partnerarbeid spiller også en sentral del.»

Amy Pender er en norsk dansekunstner basert i Oslo 
og Berlin. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i 
Amsterdam, der hun tok en 4-årig BA i Modern Theatre 
dance. I sitt siste år på skolen hadde hun praksis hos 
Icelandic dance company, og i 2015 begynte hun å 
jobbe for Spitfire dance and physical theatre company 
(Tsjekkia) som hun turnerte med i 2 år. Amy har ellers 
hovedsakelig jobbet som frilanser i Norge, Tyskland 
og Nederland. Hun har blant blant annet jobbet med 
koreografer som Blenard Azizaj, Yaniv Cohen, Cecilia 
Moisio og Liat Waysbort. Den siste tiden har hun også 
begynt å fokusere mer på mindre samarbeidspros-
jekter og utvikling av eget arbeid. Hennes research 
prosjekt «Alenetid» og somatiske praksiser som Klein 
teknikk og Feldenkrais har utviklet seg til å bli viktige 
fundamenter i hennes praksis som dansekunstner. 

«I praksis øktene vil jeg fysisk se på idéen i forhold 
til det «å gå ut av komfortsoner». Jeg har alltid 
synes at dette er et ganske morsomt uttrykk som 
for meg har to litt motstridende sider. »

Janine Harrington is a choreographer, performer and writer with a background in dance, 
psychology and book arts. She makes interactive dance for outdoor/public and gallery 
spaces. In recent years she has shown work at arts festivals throughout the UK (3x3,  
The Performing Book, The Human Clock, The Bridge, Satelliser: a dance for the gallery) and 
in international contexts in the Netherlands and Belgium (screensaver, Satelliser: a dance 
for the gallery). Janine is involved in research around choreographic coding with collabo-
rators in digital media and engineering, and is developing projects which will result in new 
tools for dance-making and imagine new spaces for dancing to happen. In 2011-12 she was 
BBC Performing Arts Fund choreography fellow with Independent Dance culminating in a 
performance for 47 dancers across the London Millennium Bridge. In 2016 she was artist 
in residence at Villa Empain, Brussels and at Brighton Digital Festival with South East 
Dance. She is currently developing two projects: SOME TIMES and screensaver series, 
alongside working as a performer, outside-eye and writer. 
www.janineharrington.com

«In these sessions we will move through a series of simple to more complex  
relational scores developed towards performance. Physical methodologies will  
be drawn mainly from my interactive dance works exploring improvisation, play,  
choreography as coding, danced-games, rule systems and puzzles. Sessions will  
be playful, communal and committed to figuring something out through dancing.»

BreakfastClubbin er initiert og utviklet av 
Solveig Styve Holte og Rannei Grenne som et 
forslag til å danse mer sammen og der man kan 
dele arbeid, svette og entusiasme horisontalt. 
BreakfastClubbin ble startet ved Kunsthøg-
skolen i 2015 og videreført i samarbeid med 
PRODA og Høyskolen for Dansekunst fra 2016. 
Solveig Styve Holte og Rannei Grenne arbeider 
skapende og utøvende med dans og koreografi 
med base i Oslo.


