
 
PIGEON SUPERSTITION 

En performativ installation hvor koreografi, lys, rum og lyd forenes i en undersøgelse 

af fanatisk hakkende forsøgsduers ligheder med mennesket i en digital tidsalder. 



Pigeon Superstition 
- har vi råd til frihed ? 

Den fysiske performer David Tholander og lydkunstner Christian Skjødt tager os med på besøg i 

adfærdspsykolog B. F Skinners univers til en nonverbal forelæsning og sanseforskydende undersøgelse. 

  

Lommens vibrerende informationsstrøm og lysende parallellivsskærme 
Der findes i dag mere end 2 milliarder smartphone brugere i verden - et tal der er eksplosivt stigende.  Unge 
brugere tjekker deres telefon mellem 80 - 150 gange dagligt. 
IAD en forholdsvis ny afhængighedsdiagnose det er betegnelsen for internet addition disorder. En 
tvangsbetonet adfærd, der kolliderer med almindeligt hverdagsliv. Ofte har internettet højere prioritet end 
familie, venner og arbejde. Nogle af bivirkningerne af digitaliseringen er mindre empati, samt ringere evne til 

at koncentrere sig og genkende ansigter. 

Det store spørgsmål er om digitaliseringen er ved at udvikle eller afvikle den menneskelige del af os. 
Hvad er det i os, der skaber og opretholder denne adfærd?  
Hvor begyndte det?  

Og hvor ender det? 

Vi tager udgangspunkt i B.F. Skinners undersøgelser med forsøgsduer, der hjalp med at kortlægge 
adfærdsmæssige principper, som fortsat i dag anvendes i udviklingen af digitale medier og platforme. 

B.F. Skinners eksperiment 
I midten af 1900-tallet udviklede adfærdspsykolog B. F Skinner en række forsøg med duer. Han undersøgte 
hvordan han effektivt kunne påvirke duernes adfærd ved at belønne dem ud fra bestemte principper.  

I forsøgene blev sultne duer sat i hver sin boks med en knap i. Når duen trykkede på knappen havde den 
mulighed for at udløse en belønning. Skinner lavede forskellige belønningseksperimenter og undersøgte 
adfærden. Han skruede på parametrene for hvor ofte, hvor længe og hvor tilfældigt et tryk på knappen 
udløste en belønning – og således påvirkede sandsynligheden for at duen trykkede igen. Han kom frem til at 

den belønningsmetode der medførte flest tryk, altså højest sandsynlighed for gentagelse af den 
forudbestemte adfærd, var baseret på et variabelt og uforudsigeligt belønningsmønster. De variable 
belønningsmønstre var afhængighedsskabende. 
En due hakkede på knappen 2,5 gange per sekund i 16 timer. En anden ramte knappen 87.000 gange i løbet 
af 14 timer – med en belønning på under 1 procent af gangene.  

Disse duer brugte de afgørende timer af deres liv i bokse, fanatisk hakkende på små knapper. Ikke ulig det 
moderne menneskes omgang med digitale medier. 

Skinner så den frie vilje som en illusion og al adfærd som betinget af oplevede erfaringer. Hvis de konsekvenser 
man oplever på baggrund af en bestemt adfærd er positive, så stiger sandsynligheden for gentagelse. 

I 1971 skrev B.F. Skinner at de alvorligste problemer på jorden alle er menneskeskabte, og at vi hidtil havde 
forsøgt at kontrollere dem via teknologien. Han mente det var tid gennemgribende forandringer af 
menneskets adfærd - og at adfærds-teknologi var løsningen. “Vi kunne hurtigt løse vore problemer, hvis vi 
kunne justere væksten af verdens befolkning lige så nøjagtigt, som vi justerer et rumskibs kurs.” 



Kunstnerisk arbejde i et spændingsfelt 
Pigeon Superstition - Homo digitalis 
Pigeon Superstition er en forestilling om det moderne menneskes virkelighedsdannelser og 
hverdagsafhængigheder. Den har et sammensat formsprog udsprunget fra et interdisciplinært samarbejde 
mellem to visuelle scenekunstnere, en lydkunstner og en fysisk performer. Dermed er det heller ikke en 

traditionel teaterforestilling med scene og sal, men en anderledes rumlig- og sanselig oplevelse, hvor publikum 
omsluttes af scenerummet. Performancedelen tager udgangspunkt i koreografi, objekter og lyd - ikke tekst. 

FORESTILLINGENS 3 DELE 
Ved indgangen afleverer alle besøgende deres ure, computere og telefoner i et ”mobilhotel”, hvor de 
opbevares og den besøgende modtager en nøgle og nummer i bytte. Dette er et greb for at afvæbne 
publikum deres digitale parallelverden i forsøget på at skabe et fælles nu. 

En labyrintisk gang med optiske illusioner, lyd- og lysinstallationer fordrejer publikums fornemmelse af rum på 

vejen ind i auditoriet. Gangen er foranderlig og forbinder forestillingens 3 dele. Således synes den ens og 
forskellig på samme tid. 

DEL 1. AUDITORIUM: 
Publikum ledes ind i en stiliseret udgave af Skinners auditorium anno 1950. En performer kommunikerer til øjet. 

En anden performer kommunikerer til øret. Her fremvises forsøg, som leger med perception, illusion og 
virkelighedsdannelse. Publikum får et indblik i Skinners forsøg og får vendt op og ned på deres forståelse af det 
rationelle, hvilket vil få dem til at reflektere over den virkelighed de selv tror, de er herre over. 

DEL 2. FORSØGSBOKSE: 

Publikum ledes ud af auditoriet og placeres i hver sin forsøgsboks, hvor de gennemgår nogle af de samme 
“læringer” som duerne. Publikum spejler duerne og bliver samtidig observatører til Skinners forsøg. Er det muligt 
at få en større indsigt i digitale tidsalders påvirkning af det frie menneske?  Boksens forsøg drejer sig om emner 
som belønning, empati, logik, lyst og afhængighed.  
Denne del designes i samarbejde med adfærdspsykolog Ditte Hvas Mortensen. 

DEL 3. LABORATORIUM: 
Vi kommer tilbage til auditoriet – nu i form af et laboratorium. Noget umærkeligt er forandret - duften, lyset, 
tiden. Sidste del af forestillingen foregår på et mere nonfigurativt niveau hvor tryl, rum og lyd opløser det logisk 
rationelle. Vi vil stille skarpt på at publikum bliver bevidste om det rum og de mennesker, der omgiver dem. 

Oplevelsen bliver mere sanselig ved at rum, lyd og lys bliver taktile størrelser. Disse påvirkes af publikums 
tilstedeværelse i rummet ved måling af bl.a. temperatur og bevægelse af det publikum, der er tilstede netop 
denne aften.  

Lyduniverset skabes live og manifesteres i lydinstallationer, som skaber et rumligt element der bevæger og 

flytter perspektivet i rummet. Ud fra et særligt fokus på sammenhængene mellem lyd og rum – og med det 
sansende menneske for øre og øje - er vi optaget af, hvordan lyd kan gennembore intellektet og ‘tale’ direkte 
til kroppen; minde én om en direkte forbindelse mellem krop, tanke og den omgivende virkelighed. 

Ved at integrere illusionselementer og greb hentet fra tryl som del af projektets formsprog ligger forestillingen i 

forlængelse af neo-genren magie nouvelle eller nytryl – en nyere kunstnerisk bevægelse hvor skabelse af 
ubalance i sanserne og fordrejning af virkeligheden i tid og rum er centrum for kunstneriske problemstillinger. Vi 
vil, have en særlig koreografisk tilgang til tryl gennem komposition af bevægelse i tid og rum, og magien har 
et dramaturgisk forløb gennem forestillingen.  

Forestillingen har en minimalistisk æstetik med inspiration i Skinners univers. Konceptuelt arbejdes der med 
oversættelsen af digitale fænomener til fysiske – på samme måde som det i sin tid var fysiske fænomener der 
blev oversat til digitale strukturer. Eksempelvis papirkurven som blev oversat til et digitalt symbol på 
computeren, så brugeren let kunne forstå funktionen af at slette en fil – men hvad sker der, når vi fører den 



digitale papirkurv tilbage til en fysisk virkelighed, men beholder de digitale egenskaber, så vi kan smide 
uendeligt meget i den, og genskabe hvad der tidligere er blevet destrueret. 

Formål med projektet 
Hvad kan vi lære noget at Skinners duer idag? 
Vi vil undersøge relationen mellem duernes opførsel og vores vanedannende adfærd med digitale medier. 

Hvad viser denne adfærd om måden vi mennesker forstår verden på? 

Er digitaliseringen ved at udvikle eller afvikle os som mennesker? 

Vi ønsker at  
- åbne op for forståelsen af nogle af de mekanismer, der ligger bag apps, spil og digitale brugerflader, hvor 
særlige handlemønstre skaber højnet brugeraktivitet, dog uden at referere direkte til konkrete apps og 

platforme 
- få publikum til at reflektere over deres eget digitale liv og dets indflydelse på den verden vi skaber sammen. 

Fortsættelse af udviklingsprojekt 
Forestillingen Pigeon Superstition er en fortsættelse af en grundforskning af samme navn udført i efteråret 2015 
af lydkunstner Christian Skjødt og fysisk performer/tryllekunstner David Tholander. Ved brug af teknologi og nye 
medier undersøgte de hvordan oplevelsen ændres, når man ikke blot kan se men også høre en visuel illusion. 
For mere info: pigeonsuperstition.org 
I forlængelse af dette blev de skabte værktøjer videreudviklet og sat i relation til rum og samtid i mødet med 

scenekunstner Lisbeth Burian (Rumfang). Det kunstneriske hold (Burian, Skjødt og Tholander) arbejdede 
sammen første gang tilbage i 2011 på Teater Nordkraft med performanceinstallationen ”I overmorgen bliver 
jeg en anden” skabt på baggrund af Fernando Pessoas digte. 
Udvikling støttet af Statens Kunstfond. 

Det er med disse erfaringer og tanker vi nu ønsker at vække Skinners duer til live i værket  
Pigeon Superstition. 

KUNSTNERISK HOLD 

Instruktør/Visuelt koncept/Scenograf  
 Lisbeth Burian 

Performer/lydkunstner/visuelt koncept 
 Christian Skjødt 

Performer/fysisk skuespiller/tryllekunstner  
 David Tholander 

Lysdesign/visuelt koncept  

 Raphael Solholm 

KONSULENTER 
Dramaturgi - Trine WIsbech 

Koreografi – Kitt Johnson  
Tryl – Raphaël Navarro 
Nye Medier – Peer Kaae Klausen  
Teknologi – Kjell Yngve Petersen  
Psykologi – Ditte Hvas Mortensen 

http://pigeonsuperstition.org/




Kunstnerisk hold
INSTRUKTØR/VISUELT KONCEPT/SCENOGRAF
 Lisbeth Burian

Lisbeth Burian er uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole 1999- 2003. Hun har siden skabt 
scenekunst til dans, film og teater. Hun har initieret og instrueret forestillinger der sætter det fysikvisuelle 
formsprog højt. Hun er optaget af den iscenesatte virkelighed hvor grænserne mellem dokumentar og fiktion 
smelter sammen.Hun har bl.a arbejdet for Odense Teater, Dansehallerne, Aalborg Teater, 78th street Theater 
lab. N.Y. Teater Nordkraft, Teater grob, Aarhus Teater, Teater Mungopark, Husets teater, Folketeatret, Svale-
gangen, Det kongelige teater, S/H. m.fl. Sideløbende med scenekunsten arbejder hun med egne værker, 
hvor hun har udstillet med både rum, fotografi, collage og video.

PERFORMER/LYDKUNSTNER/VISUELT KONCEPT
 Christian Skjødt

Christian Skjødt er komponist, performer og lydkunstner hvis arbejde tager afsæt i støjens æstetik og en fas-
cination af lydens fysiske egenskaber og potentiale. Gennem lydinstallationer og performances har Christian 
opbygget et internationalt kunstnerisk virke. Han arbejder med samspillet mellem lyd og rum, opfattelse og 
det uopfattelige. Han skaber stedspecifikke lydværker og installationer, som ofte er påvirket direkte af stimuli 
fra omgivelserne. På den måde ”undersøger” værkerne de rum, de er i. Han har bl.a. udstillet ved Museum 
of Artistic Process and Public Art, Lund (2017); Ars Electronica, Linz (2017); Overgaden - Institut for Samtid-
skunst, København (2016); Museet for Samtidskunst, Roskilde (2015); A plus A Gallery, Venice (2015)
Læs mere www.skjodt.net

PERFORMER/FYSISK SKUESPILLER/TRYLLEKUNSTNER
 David Tholander

David Tholander specialiserer sig i ting der synes umulige, men ikke er det. Han er uddannet i fysisk teater 
fra l’École Internationale du Théâtre Jacques Lecoq, Paris, og medlem af det fransk baserede teaterkom-
pagni The Krumple. David har et internationalt virke og har gennem sine 20 år som tryllekunstner udforsket 
illusion, tryl og magi fra en række forskellige perspektiver – i praksis, teoretisk og kunstnerisk. Han udforsker, 
hvordan tryl kan relatere til andre kunstneriske genrer og udtryk, og undersøger forskellige former for hvor-
dan tryl kan udføres og følelsen af magi kan opleves. Han har bl.a. været medskaber af og performer på 
forestillingerne The Great Paradox of Play (2018 - turné i Danmark, Finland og Sverige), Yokai - remède au 
désespoir (2016 - turneret Frankrig, Skotland, Norge, Tyskland, New York og Danmark), Suite 507 (2015) og 
performance lecturen Trylologi (2012).
Læs mere www.davidt.dk

VISUELT LYSDESIGN/VISUELT KONCEPT
 Raphael Solholm

Raphael Frisenvænge Solholm er autodidakt visuel fortolker. Han har de sidste 15 år arbejdet med visuelle 
udtryksformer inden for teater, dans, musik og performance. Var i 2004 med til at Etablere Teater Momentum 
i Odense og fast tilknyttet teatret frem til 2011,var i 2008 ansvarlig for etableringen af Mungo Park i Koldings 
Teatersal, hvor han desunden var Lysdesigner på åbningsforestilling “Seest” og Scenograf og Videodesigner 
på “Lykken I Ingenmanndsland”. Raphael har bl.a. arbejdet på Aalborg Teater, Nørrebro Teater, Mungo Park 
(Kolding/Allerød), Bellevue Teatret, Teater Grob, Mammutteatret, Den Fynske Opera, Odense Internationale 
Musikteater og med Koreografkollektivet E.K.K.O.
Læs mere www.raphaelsolholm.dk/word



Konsulenter
DRAMATURGI
 Trine Wisbeck
- som dramaturg

Cand. mag. i teatervidenskab og kunstnerisk leder af Det Lille Teater og Marionetteatret. Skrivende drama-
turg, bl.a. på de Reumertvindende forestillinger Fra Månen og Ned (2011) og Mester Flytter Ind (2002). Med 
af SYSTEMET

KOREOGRAFI
 Kitt Johnson
- som konsulent på koreografi

Danser, koreograf og kunstnerisk leder af X-act. Har baggrund inden for atletik på eliteniveau, moderne og 
ny dans, contact improvisation, butoh, martial arts og tysk ekspressionistisk teater. Kitt Johnsons varemærke 
er soloformen, men repertoiret spænder vidt og rummer også flere ensemble-forestillinger, ny cirkus- og 
stedsspecifikke værker. 

NYE MEDIER
 Peer Kaae Klausen
 - som bygger af auditiv hardware og digitale værktøjer

Speciale i design, konstruktion, hardware udvikling og integration af udstillings elektronik og multimedie 
teknik. Ejer af GadgetGroup, som blandt andet samarbejder med forskellige kunstnere, hvis kunstværker i 
deres tilblivelse kræver særlig elektronik eller mekanik.

TRYL
 Raphaël Navarro
- som konsulent på nye trylleteknologier

Fransk tryllekunstner og jonglør. Medskaber og kunstnerisk leder af kompagniet Cie 14:20, som har været 
primusmotor for magie nouvelle bevægelsen. Er grundlægger af Magie Nouvelle uddannelsen ved Centre 
National des Arts du Cirque, Frankrig. Arbejder med tryl og magi i forestillinger og installationer.

TEKNOLOGI
 Kjell Yngve Petersen, Ph.D.
- bidrager med viden om brug af teknologier i samtiden

Lektor på ITU, Adaptive Environments, Digital Design 
Uddannet skuespiller og instruktør. Har produceret teater, opera, performance art, kunstinstallationer og 
mediekunst siden start 1980’erne. Hans forskning har særlig fokus på udvikling af nye kompositionsmodeller, 
der integrerer telemedia teknologi, og udnytter emergent og performance-baserede metoder til at udforske 
nye performanceformer og udtryk. Forskning involverer også tætte samarbejder med industrisektorer og 
internationale partnere inden for forskning, kunst og industri.

PSYKOLOGI
 DITTE HVAS MORTENSEN
- bidrager med viden om adfærdspsykologi og designpsykologi

PhD i psykologi. Freeelanche user experience researcher og desinger med fokus på brugerteknologi, 
produktudvikling og brugergrænseflader. Er forankret i universitetsverdenen, hvor hun gennem forskning og 
undervisningsforløb bidrager med specialistkompetencer, samt udvikler og skærper den faglige profil i sam-
spil med andre forskere. Kommunikation om forskning og design gennem artikler, undervisning og konsulen-
tarbejde - specialiseret i at omdanne forskning til ny muligheder og nye måde at skabe virkelige, relevante 
oplevelser.



Lisbeth Burian
          
Født 22.08.76  Århus

Uddannelse
2003 - 2016 Div. Kurser: Final cut, indesign, sketch up, Photoshop,     
1999 - 2003  Uddannet scenograf fra Statens Scenekunst skole(DDSKS) København
1997 - 1999 Scenografassistent     København
1997  Tegneskolen Ryesgade    København
1996  Académi du Viaduc des Beaux-Arts   Paris
1995  Billedskolen     Århus
1995  Marselisborg Gymnasium, sproglig   Århus

Kommende Produktioner 2017-18 ( scenografi og kostumer)
Stræber - Mærkværk/Nordkraft, inst: Petrea Søe, Tekst.Julie Maj Jakobsen.                      
Drømme om noget andet - Teater Hund og co. Inst/Tekst. Petrea Søe, Tekst Julie Maj Jakobsen.
Stå fast - Det kongelige teater. Inst/tekst. Kamilla Wargo og Karina Dikov lund (frit efter Svend Brinkmann)

2017                 
I am also somalia - Teater S/H -/global stories, inst: Ditte Maria Bjerg,    

2016 
Whiteout – en dokuscifi om Grønland - Ide, Rum : Lisbeth Burian, hist: Rikke Houd, Lisbeth Burian                                                                                
Peddersen og Findus - Eventministeriet. Inst. Nils P Munk
Je suis Storm P - Det flydende teater. inst. Leiv Arne Kjøllmoen. Tekst. Andreas Garfield.                                                                                                   
Ørene i maskinen - Teater st. tv./ Zangenberg Teater, inst: Lotte Faarup,
Defekt -  Teater Stuk/Teater grob, inst: Petrea Søe, tekst: Julie Maj Jakobsen.
 
2015  
Hår på den -  Teater Grob, inst: Line Poulsen, tekst: Line Mørkeby/holdet,
H.C. Andersens samlede eventyr - Mungopark -Allerød, inst./tekst: Heinrich Christensen,
Stik mig en Muse - Cafe liva/De Damer, inst: Mads m. Nielsen, tekst: Alexandra M. Johansen,
Hjemvendt - Borgerscenen/ Aalborg Teater, inst: Petrea Søe, tekst: dokumentarisk materiale, 
Inga og Lutz - Teater Svalegangen, inst: Per Smedegård, tekst: Nis-Momme Stockman,

2014
Livet med Døden - Borgerscenen/Aalborg Teater, inst: Madeleine Røn Juul, tekst: doku. tekst.
Sygt sund - Teater st. tv. /Teater grob, inst: Anders Lundorph , tekst Mette Heeno, 
En dag på stranden -  Marionet Teatret, inst/Tekst: Rikke Wöelck,
Manden uden fortid - Odense Teater, inst: Petrea Søe, tekst: Aki Kaurismëki/P. Søe, Trine Wisbek.

For tidligere teaterproduktioner se www.lisbethburian.dk
(NB: sce = scenografi – kos = kostumedesign)

Egne Projekter
2016 - Whiteout – dokuscifi om Grønland – (Ide, installation, historie) radiodoku: Rikke Houd
2013 - Grønlands Ekspeditionen - Video, foto, lyd. Researchrejse til Grønland
2009 - Byvæsner under ombygning - Foto, collage og installation. Udstilling på Baghold.
2008 - Ping pong i samuraiens hus - Kunstvideo/koreografi - Tokyo/Kbh, videofestivalen Zirkulation 
2006 - E67  Via Baltic -  roadinstallation, Nordiske Teaterdage, model, foto og video:m/Julie Forchammer
2006 - Status N  Scener fra Nørrebro , Kaleidoskop, inst, Roldfeim, (Ide, research, sce, kostume)
2004 - Status N - Fotoudstilling første del af forestillingen 
2004 - Bodybio -  Videoinstallation,  Kanonhallen, Koreo: Karina Dichov Lund, (sce, video)

Andet
Reumert for Årets særpris 2016  for forestillingen Hår på den 
Undervisning på Statens scenekunst skole 2004, 2005, 2007,  2013
Vejleder scenografiafdelingen Statens scenekunst skole, 2013, 2014, 2015
Modtager Statenskunstfonds arbejdslegat 2004, 2006, 2007, 2015,2016
Censor Statens Scenekunstskole 2013, 2015, 2017
Medlem af Gisp (sceniske undersøgelser)
Underviser i scenografi,  Københavns Teknisk skole  - 2004-2006
Bestyrelsesmedlem -  Det lille teater. - 2010 – 2017
Modtager Nørrebroprisen for forestillingen: Status N – scener fra Nørrebro
Deltagelse i telematisk laboratorium – v/ Boxiganga -  2004



CV    CHRISTIAN SKJØDT    Born (1980) in Aalborg. Lives and works in Copenhagen, Denmark.	 skjodt.net 

EXHIBITIONS (selected) 
2018	 Laboral. (Gijón, Spain) 
2017	 Ars Electronica Festival. (Linz, Austria) 
 	 Skulpturi. (Copenhagen, Denmark)  
	 Inter Arts Center. ‘Intonal’. (Malmö, Sweden) 
2016 	 Overgaden - Institute of Contemporary Art. (Copenhagen, Denmark) * 
	 Spanien 19c. (Aarhus, Denmark) * 
	 IHC Experimental Gallery. (New Delhi, India) * 
	 SPOR Festival. 'WYSI(N)WYG'. (Aarhus, Denmark) * 
2015 	 A plus A Gallery. 'Symphony of Hunger'. (Venice, Italy) 
	 ‘Dark Days Festival’. (Aalborg, Denmark) 
	 Museum of Contemporary Art. Kunstrum Snæversti. (Roskilde, Denmark) * 
2014 	 Műcsarnok / Kunsthalle Budapest. ‘On the Edge of Perceptibility’. (Budapest, Hungary) 
	 'SKAN II - International Sound Art Exhibition', Skanu Mežs. Riga Botanical Garden. (Riga, Latvia) 
	 Dome of Visions. ‘Together in Small Spaces'. (Copenhagen, Denmark) 
	 Vrå Kunstsal. 'Apriludstillingen'. (Vrå, Denmark) 
	 Cruce Contemporáneo. 'IN-SONORA - Muestra de arte sonoro e interactivo'. (Madrid, Spain) * 
2013 	 68 Square Metres. 'LAK 2013 - Festival of Nordic Sound Art'. (Copenhagen, Denmark) * 
	 'Bunkerlove Festival'. (Furreby Strand, Denmark) 
	 Transformator. (Aalborg, Denmark) * 
2012 	 Dronninglund Kunstcenter. (Dronninglund, Denmark) 
2011 	 Platform4. (Aalborg, Denmark) * 
2010 	 'Port 20:10 - Festival of Contemporary Art and Social Technolog'. (Thingbæk Kalkminer, Denmark) 
* solo exhibition 

LIVE PRESENTATION OF SOUND ART WORKS (selected) 
2017	 Berner Münster. (Bern, Switzerland) 
2016	 IHC Amphitheatre. 'Sound Reasons IV’. (New Delhi, India) 
	 Cinemateket. (Copenhagen, Denmark) 
	 A2+. (Praha, Czech Republic) 
	 JazzHouse. (Copenhagen, Denmark) 
2015	 National Library of Latvia. (Riga, Latvia) 
	 Üle Heli Festival. (Tallinn, Estonia) 
	 Glyptoteket, Vinterhaven. ‘Slow’. (Copenhagen, Denmark) 
	 Mayhem. (Copenhagen, Denmark) 
	 Mørke Dage. 'Noise, pain, gloom' w. Torben Sangild. (Aalborg, Denmark) 
2014	 Koncert Kirken. Wundergrund Festival’ (Copenhagen, Denmark) 
	 Museum of Contemporary Art. (Roskilde, Denmark) 
	 Literaturhaus. (Copenhagen, Denmark) 
	 Nikolaj Kunsthal. (Copenhagen, Denmark) 
	 Musikkens Hus, Klassisk Sal. ‘Open Days Festival’. (Aalborg, Denmark) 
2013	 Trondheim Kunstmuseum. (Trondheim, Norway) 
	 Dampfzentrale. (Bern, Switzerland) 
	 GOG Arena & Gudmefyrstens Hal. w. Wooloo. (Gudme, Denmark) 
	 Madame Claude. ‘eXperimontag’. (Berlin, Germany) 
2012	 G.A.S. Göteborg Art Sounds Festival. (Göteborg, Sweden) 
	 Verona Risuona. (Verona, Italy) 
	 Block T. (Dublin, Ireland) 
	 SpLab, Det Jyske Kunstakademi. (Aarhus, Denmark) 
2011	 Gallery of Fine Arts. ‘Ostrava Days’. (Ostrava, Czech Republic) 
	 Agder. ‘Punkt Festival’. (Kristiansand, Norway) 
2010	 Cökxpôn. (Budapest, Hungary) 
	 Kunsthal Nord. (Aalborg, Denmark) 
	 ARoS - Aarhus Art Museum. (Aarhus, Denmark) 

PUBLIC ART / COMMISSIONS (selected) 
2016	 The Danish Arts Foundation. Permanent site-specific installation w. Jørgen Carlo Larsen. (Ryde, Denmark) 
2013	 Main Library and City Council Chamber of Aalborg. site-specific installation. (Aalborg, Denmark) 

DISCOGRAPHY (selected) 
2017	 Christian Skjødt: ‘Dissolution & Suspension' (LP - Tonometer) 
2017	 Christian Skjødt: 'Illumination' (10" - Tonometer) 
2017	 Christian Skjødt: 'Squaring Circles' (LP" - Tonometer) 
2014 	 Christian Skjødt: ‘Works of Uncommitted Crimes’ (LP - Tonometer) 

GRANTS / RESIDENCIES / SCHOLARSHIPS (selected) 
The Danish Arts Foundation. 2014, 2015, 2016, 2017 
Carl Nielsen og Anne Marie-Carl Nielsens Fond. 2016 
Det Obelske Familiefond. 2006, 2007, 2010, 2011 
The Banff Centre for the Arts Canada, scholarship. 2006 
NOTAM. Oslo, Norway. artist residency. 2018 
EMS. Stockholm, Sweden. artist residency. 2016, 2017 
ENCAC / Avatar. Quebec, Canada. artist residency. 2017 
Inter Arts Center (IAC). Malmö, Sweden. artist residency. 2017 

EDUCATION 
2009	 The Royal Academy of Music, Aalborg, Denmark. Master’s degree 
2007	 Banff Centre for the Arts, Alberta, Canada



UDDANNELSE, KURSER & WORKSHOPS (udsnit)
   2014-2015 Magi 1 & 2, Stockholm University of the Arts, Stockholm
   2011-2013 Le Cours Professionnel, École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris
   2008-2011  Bachelor i Humanistisk Informatik // Kommunikation, Aalborg Universitet
            2008 7-dages eksklusiv workshop ved master magician Armando Lucero, Las Vegas, USA

                      www.davidt.dk

Fødselsdato         10. november 1986, Aalborg, Danmark

David Tholander

KUNSTNERISK VIRKE, KREATIONER OG OPTRÆDENER (udsnit)
            2018 Yokai – remède au désespoir - medskaber og performer
  Teaterforestilling af The Krumple, produceret i 2016. Dansk turné, februar/marts, optaget i Turnénetværket.
            2018 The Great Paradox of Play - medskaber og performer
  Magie nouvelle-/teaterforestilling produceret af Rapid Eye Company, premiere 11. februar 2018. Støttet af Statens Kunstfond, 
  Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Wilhelm Hansen Fonden og A.P. Møller Fonden. Optaget i Turnénetværket.
            2017 Yokai – remède au désespoir - medskaber og performer
  Teaterforestilling af The Krumple, produceret i 2016. 10 opførelser på The Tank, New York, september 2017.
            2017 Artefact 2017: The Act of Magic - medskaber, foredragsholder og performer
  Performance/talk ved Artefact 2017: The Act of Magic kunstudstilling og -festival, STUK Kunstenscentrum - House for Dance, 
  Image & Sound, Leuven, Belgien
            2017 Suite 507 - medskaber og performer
  Intim close-up trylleforestilling. Genopsætning på Teatret ved Sorte Hest, København
            2016 Yokai – remède au désespoir - medskaber og performer
  Teaterforestilling af The Krumple, produceret i Frankrig. Spillet i Tyskland, Skotland, Norge og Frankrig.
            2015 Pigeon Superstition - medskaber og performer 
  Udforskning af tryl i relation til lyd og bevægelse. Samarbejde med lydkunstner Christian Skjødt. 
  Dansehallerne, København. Støttet af Statens Kunstfond
            2015 Suite 507 - medskaber og performer
  Intim close-up trylleforestilling, i suite 507, Hotel Copenhagen Plaza, København         
            2015 Per Spekt - skaber og performer
  Kortfilm. Inviteret som bidragsyder ved Everyday Project, CPH:DOX, København
            2014 KuriositetR, 100 videos in 100 days - skaber og performer 
  Online kunstnerisk undersøgelse og kreativ udforskning af tryl. Se værk på www.kuriositetr.tumblr.com
            2014 Les Invisibles - performer 
  Optræden ved Les Invisibles udstilling, Espace des science Pierre-Gilles de Gennes, Paris
            2012 Trylologi - medskaber, foredragsholder og performer
  Foredrag om trylleri, psykologi og menneskelig perception. Skabt og præsenteret i samarbejde med psykolog 
  Frederikke Larcheveut Tholander. Præsenteret ved diverse sammenhænge, 2012 - nu, Danmark 
            2011 I overmorgen bliver jeg en anden - medskaber og performer
  Teaterforestilling, Teater Nordkraft, Aalborg, Danmark. Støttet af Statens Kunstfond
   2008-2011  Kaninfabrikken - medskaber og performer
  Trylle-/musik-/hacky-sackforestilling. Tre produktioner m. adskillige visninger. Transformator, Aalborg, Danmark

ANDET - konsulentarbejde, formidling m.m. (udsnit)
            2016 WeekendAvisen - gæsteskribent
  Serie af tre indlæg om tryl, WeekendAvisen, efterår 2016, Danmark
            2014 Tryl, bevægelse og teater - foredragsholder 
  Foredrag/seminar for tryllekunstnere ved Magisk Cirkel Danmark, København
            2013 La Flute Chantée - konsulent på magiske effekter
  Operaforestilling, Filiére Voix v. Conservatoire de Vincennes, Paris
            2012  Habengut – en opfindelsesrejse - konsulent på magiske effekter
  Teaterforestilling af Loop360, Folketeatret, København 
            2011  Notre Commune - konsulent på magiske effekter
  Teaterforestilling af Les Lorialets, Paris 
            2010  Pinocchio - konsulent på magiske effekter
  Teaterforestilling, Aarhus Teater, Aarhus, Denmark 
            2010  Aalborg - Jeg elsker dig - konsulent på magiske effekter
  Teaterforestilling, Aalborg Teater, Aalborg, Denmark 
            2007 Mr. Poxycat & Co. - konsulent på magiske effekter
  TV-serie. Instruktion og manuskript af Nikolaj Lie Kaas. TV2-produktion, landsdækkende, Danmark
   2003-2015 Magisk Junior Weekend – optrædende og underviser
  Tryllekongres for unge tryllekunstnere, Horsens, Danmark
   2002-2008 Formand for Aalborg Trylleklub, Aalborg, Danmark

ARBEJDE



Udvalgte Produktioner // 

Raphael Frisenvænge Solholm
2017 //

Teater Grob “Mig & Tyson" //  Lysdesign & Video. Scenografi med Edward Lloyd Pierce. Instruktør: Moqi Simon Trolin 

Teater St.TV “Forældremødet" // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion. Instruktør: Rolf Heim

Global Stories “I am Also Somalia” // Lysdesign. Instruktør: Ditte Maria Bjerg - Scenograf: Lisbeth Burian

2016 //

Camilla Stage "Golddiggers under the sun" // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion.

Republique "Samler til Bunke" // Lysdesign. Instruktør: Kamilla W Brekling & Karina D Lund - Scenograf: John Kørner

Teater Stuk "Defekt" // Lysdesign. Instruktør: Petrea Søe - Scenograf: Lisbeth Burian

Cheer Extreme & S/H "Opvisning i lavt Selvværd" // Lysdesign. Scenograf: Ida Marie Ellekilde

2015 //

Ålborg Teater "Vi elsker og ved intet" //  Lysdesign. Instruktør: Lydia Bunk - Scenograf: Nadia Nabil

Teater St.TV “Skakmat" // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion. Instruktør: Moqi Simon Trolin

MærkVærk “Traditionen Tro” // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion. Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen

Bellevue Teatret “Lolita” // Lysdesign. Koreograf: Cathy Marsons - Scenograf: Helle Damgaard

Koreografkollektivet EKKO “100 valg” // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion.

Ålborg Teater "Hjemvendt" // Lysdesign. Instruktør: Petrea Søe - Scenograf: Lisbeth Burian

Dansk Dansk “Perker Cabaret” // Lysdesign. Instruktør: Hassan Preisler - Scenograf: Mona Møller Scmidt

Bådteatret “Jernring" // Lysdesign & Teknisk produktion, Instruktør: Rolf Heim - Scenograf: Rolf Søgaard Hansen 

Bellevue Teatret “Perplex” // Lysdesign. Instruktør: Christoffer Bergdal - Scenograf: Maja Ziska

Global Stories “NiHao Nuuk” // Lysdesign. Instruktør: Ditte Maria Bjerg - Scenograf: Felippa Berglund

2014 //

Teater St.TV “Sygt Sund" // Lysdesign & Teknisk produktion. Instruktør: Anders Lundorf - Scenograf: Lisbeth Burian

Teater V “Men Lever Man” // Lysdesign. Instruktør: Lydia Bunk - Scenograf: Nadia Nabil

MærkVærk “Traditionen Tro” // Lysdesign. Instruktør: Maria Kjærgaard Sunesen - Scenograf: Allan Frausing

Det Lille Teater “Halvt Helt" // Lysdesign. Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen - Scenograf: Sir Grand Lear 

Esther Wrobel “Modvægt #4" // Lysdesign & Video. Koreograf: Esther Wrobel

Det Flydende Teater “Pagten Turné" // Lysdesign. Instruktør: Jacob Schøidt - Scenograf: Ingvild Rømo Grande

Nørrebro Teater “Logoland after dark” // Lysdesign. Instruktør: Emil Hansen - Scenograf: Nadia Nabil

Helsingør Teater “Boxen” // Lysdesign. Instruktør: Anders Carlsson - Scenograf: Katrine Gjerding

Bellevue Teatret “Gravity - Mads Langer” // Lysdesign & Visuals. Koreograf: Anja Gaarbo - Scenograf: Maja Ziska

Dansk Dansk “Oprørt” // Lysdesign. Instruktør: Tue Bering - Scenograf: Nicolai Spangaa

Fix Og Foxy “Viljens Triumf 2014" // Lysdesign. Instruktør: Tue Bering - Scenograf: Sille Dons Heltoft

Koreografkollektivet EKKO “P for Perception” // Scenografi, Lysdesign & Teknisk Produktion..

Bornholms Teater “Mordet i Vestermarie" // Lysdesign. Instruktør: Jens Svane Boutrup - Scenograf: ....

Teater V “Sparta” // Lysdesign. Instruktør: Frederik Arntzen Neergaard - Scenograf: Louise Beck

Bering & Chemitz “Blumenbach Institutet" // Lysdesign & videodesign. Instruktør: Tue Bering - Scenograf: Marie Chemitz

Teater DyreLab “Frk Mærkværdig” // Lysdesign & Teknisk produktion. Instruktør: Daniel Norbak - Scenograf: Nadia Nabil

2013 //

Teater St.TV “Sneglen og Hvalen" // Lysdesign & Video. Instruktør: Anders Lundorf - Scenograf: Lisbeth Burian

Teater St.TV “Deadline” // Lysdesign & Teknisk produktion, Instruktør: Anders Lundorf - Scenograf: Nadia Nabil

Bellevue Teatret “ElefantManden” // Lysdesign. Koreograf: Cathy Marsons - Scenograf: Helle Damgaard

Teater O “Kærligheden overvinder alt” // Lysdesign. Instruktør: Kamilla Wargo Brekling - Koreograf: Karina Dichov Lund - Scenograf: Helle Damgaard

Teater St.TV “Und Blond Pige" // Lysdesign & Teknisk produktion, Instruktør: Rolf Heim - Scenograf: Ingvild Rømo Grande

Mammutteatret “Æblet” // Lysdesign. Instruktør: Maria Kjærgaard Sunesen - Scenograf: Maja Ravn 

MærkVærk “Fucking Fatig” // Lysdesign. Instruktør: Petrea Søe - Scenograf: Lisbeth Burian (Forestillingen blev “Reumert” Nomineret )

Teater Momentum. ”Vol. 6.” - “Ib3en” // Lysdesign. Instruktør: Lydia Bunk - Scenograf: Nadia Nabil

Baggårdteatret “De kaldte ham Mand” // Lysdesign. Instruktør: Kamilla Bach Mortensen - Scenograf: Nadia Nabil

Dansk Dansk “Frelserne” // Lysdesign. Instruktør: Moqi Simon Trolin - Scenograf: Nicolai Trap


