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Ellen Kilsgaard arbejder siden 1999 projektbaseret med dans, koreografi, praksis-baseret kunstnerisk research og 
undervisning.  

Hun er specialiseret i improvisatoriske processer og interaktivitet i performance og har skabt forestillinger for 
målgrupper der spænder bredt fra børn i indskolingen til ældre på plejehjem. Hun har desuden bidraget til 
Nordeafondets landsdækkende projekt ‘Tá Fat Om Dansen’ og arbejder også som danser og skuespiller bla. med 
liminal.dk 

Hun studerede dans og koreografi på School for New Dance Development, NL (1995 -1999), og har en MA med 
udmærkelse fra Dartington College of Arts, (nu Falmouth Univeristy College), UK, 2008. Hun har desuden studerent 
den indiske kampsport Kalaripayatt intensivt og var ‘artist in residence’ ved Dagdha Dance Company, Limerick, 
Ireland, i sæsonen 2008-2009. Hun er uddannet faglærer i Idræt 1993-94 fra Poul Petersens Idrætsinstitut i 
København. 
 
Udvalgt kunstnerisk arbejde 2015-2020 
TOTAL!DANS! – interaktiv danse og musikforestilling for børn i 1.-3. Klasse  
Åben Dans, Teater Nordkraft, ROK fyrtårn (Ta Fat om Dansen), Røde Kors Skole for afviste asylbørn i Lynge, 
OUTERVISION - international dancefestival Nuuk, Grønland, Åben Skole i Københavns Kommune, Teateret Filuren i 
Århus - 2013-2020 

MYREPOSTYR - koreografisk konsulent på børneversion af vandringsforestilling i naturen af Secret Hotel - 2018-2019 

PUSH migration – deltager i PUSH lab omkring scenekunst for børn og unge med temaet MIGRATION - 2018 

’De Berørtes Dans’ – interaktiv dansekoncert for beboere og personale på plejehjem. De gamles by København,  
Odsherred Kommune, Varde og Esbjerg kommuner - 2018-2020 

’BE- (part of)’ – interaktivt koreografisk projekt for børn på mellemtrinnet. Skabt sammen med Anu Rajala-Erkut. 
Skagen, Års, Hjørring, Hobro, Odsherred, 2016 - 2018 

MARSMAND – science-fiction for børn instrueret at Adelaide Bentzon produceret af liminal.dk - danser og skuespiller - 
2017  

’Passager’ – workshop og vandreforestilling med ressourcestærke ældre i Nykøbing Sj. - samarbejde med Odsherred 
Teater og Odsherred Kommune - 2017 

’Kroppens Sprog’ – danseforløb for børn med funktionsnedsættelse på Lysholmskolen i Roskilde - 2017 
  
’DANCINIG IN THE SHOES OF THE OTHER’ - unge danskere og uledsagede unge flygtninge mødes gennem og i 
dans. Workshop og forestilling under Roskilde Lysfest. - 2016  

LIGHT-DARK-LIGHT-HEAVY - en koreografi for lys, rum og dans. CPH-STAGE. Samarbejde med arkitekt og visuel 
kunstner Chris Crickmay (UK). Sound design Sharon Stewart (NL). Danset af Ellen Kilsgaard (DK). - 2015  

FEST – børneforestilling instrueret af Adelaide Bentzon liminal.dk - danser og skuespiller - 2015 

Fast tilknyttet underviser i improvisation og kontaktimprovisation på Copenhagen Contemporary Dance School 
2013 – 2019 

Oplæg omkring kunstnerisk praksis i 2015-2017 
Ellen Kilsgaard har løbende holdt oplæg i kollegiale forum, SWOP- international dansfestival for børn og unge, Seminar 
om interaktivitet under APRIL-festival, Dansehallernes inspirationsdage for kollegaer, omkring sit arbejde med 
udviklingen af projektet TOTAL!DANS!.  

Hun har desuden bidraget til seminar på RUC omkring unge uledsagede flygtninge med oplæst om et danseprojekt.  
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