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Født og opvokset i Aalborg i 1990 af vietnamesiske forældre, der
kom til Danmark i start 80erne som bådflygtninge.
Arbejder med performance, dans og klimaaktivisme.

Undervisning og workshops
- Performativ aktivisme, 1-uges kursus om biodiversitet og at blive
til andre arter gennem dans, bevægelse og udforskning af byrum,

Akademiet - Daghøjskole for Dans, Teater og Musik, København, 2021
- Performativ Public Street Art, 2-dages workshops om bæredygtige byer og lokalsamfund ud fra dans og billedkunst,
samarbejde med Phuc Van Dang, 4. klasser fra Hedensted Skole, Juelsminde og Horsens Byskole, 2021
- Forbinde sig til andre arter, workshop om undersøgelse af arterne i Rold Skov gennem poetisk performance og
bevægelse, samarbejde med Becoming Species og Fraktal - Ventesal for Samtidskunst, Lyd og Poesi, Skørping
- Maske-workshops, workshops i at lave en maske af en vild art, samarbejde med Amager Fælleds Venner, København

Video, performance og udstilling
- Walking Landscapes, Metropolis, Aalborg, 2021
12 timers vandring i Aalborg hvor jeg, på 12 forskellige lokaliteter, undersøgte at finde hjem til malplacerede kroppe og
materialer som sølvpapir. Fotos og videoer fra vandringen udstilles på Kunsthal Nord i Aalborg marts 2022.
- Corona Cave, research, performance og video, 2020-2021
Undersøgelse af mennesket i isolation og hvad det tager med sig af drømme og fantasier i sin corona-hule.
- Female Primordial Force, research med Kristján Ingimarsson Company & Kirsty Whiten, 2020
Online workshop om den kvindelige urkraft, hvor jeg bidrog med mine perspektiver gennem videoer og fotos.
- Assens Kunstråds Kunstdag, Performance og Artist Talk, 2021
Transformation til en sølvpapirs-puppe. Undersøgelse af forbrug som fascination, frigørende og fremmedgørende.

Aktioner
- Artsinvasion af Rådhuset, det artsrige demokrati indtager Københavns Rådhus for at kræve byggestop på vild natur,
Becoming Species, Extinction Rebellion, 2021
- Metroen invaderes af store vandsalamandere, aktion fra paddeperspektiv og undren over hvorfor bygherrerne
betaler metrogæld af med deres liv og hjem på Amager Fælled, 2021
- “Jeres investeringer er vores død”, store vandsalamanders æg smadres foran bygherrernes kontor PensionDanmark i
oprør over at artens, som er beskyttet af EU habitatdirektiv og en bilag IV art, fremtid bliver ødelagt af byggeri, 2021

Residencies
- The Climate Crucible, Climate-Art-Women, deltagende kunstnere fra Mexico, Australien, Indien og Danmark,
BIRCA - Bækkelund International Residency Center for Artists, Bornholm, 2021
Jeg undersøgte hvordan det er at være en invasiv fremmedartet græsart gennem performance og video.
- How to make a home for an alien, pIAR - perforcraze International Artist Residency, Kumasi, Ghana, 2020
En performance-installation om at skabe et hjem til en alien.

Netværk
- Medlem af internationalt netværk Greenhouse Network, organiseret af Acting for Climate, fokus på nycirkus og
performance, hvor vi mødes flere gange i løbet af et år for at dele viden og afprøve metoder, 2021-nu
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- Becoming Species, medlem og co-grundlægger, aktivistisk performance-kollektiv med fokus på klima- og
biodiversitetskrisen. Vi forstærker stemmerne fra andre arter og undersøger hvordan det er at blive til andet liv gennem
leg, udklædning, poesi, bevægelse og meditation. instagram.com/becoming_species, 2020-nu
- Extinction Rebellion, global bevægelse med fokus på klima- og biodiversitetskrisen, medlem af bevægelsen i
København, 2020-nu

Andet
Underviser i dans for parkinsonramte og pårørende, Frederiksberg, 2018-2021
Brobygger og medforsker i RUC forskningsprojekt “Samskabelse af viden: Parkinsonramte og pårørende fortæller om at
danse med parkinson”, Roskilde, 2018-2021

Uddannelse
Bachelor i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, 2010-2014
Kandidat i Performance Design & Plan, By og Proces, Roskilde Universitet, 2016-2018
Speciale om undersøgelse af urbane rum gennem japansk butoh-inspireret dans
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