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Dansende, akrobatiske kroppe udforsker København i juli på Metropolis 
– en sommer med international performance i byens rum 
 
I juli præsenterer Metropolis tre vidt forskellige forestillinger med dans og koreografi som 
omdrejningspunkt. På hver sin måde udforsker de byrummet ved hjælp af kroppe. Alle forestillinger er 
gratis. 
 
Tapekunstnere og dansere optegner nye ruter gennem Vesterbro. Dansere dukker op på historiske, 
monumentale pladser, hvor de kæmper for at save stolebenene væk under sig selv. Og farverige, 
akrobatiske kropsskulpturer dukker op i byens mellemrum. Se mere på www.metropolis.dk  
 
TAPE RIOT af Asphalt Piloten 7.-16. juli 
A STRING SECTION af Reckless Sleepers 14.-16. juli 
BODIES IN URBAN SPACES af Willi Dorner 20.-22. juli 
 
TAPE RIOT – følg sporet af tape 
Asphalt Piloten ’hacker’ byen med grafisk tape, eksplosiv dans og elektronisk puls i pop-up 
guerillaaktionen TAPE RIOT. En komplet infiltrering af Vesterbro gennem 9 dage med 9 ruter og 9 
aktioner. Kunstnerne dukker op ud af det blå, deres rute er uforudsigelig, men altid med et spor af tape 
i hælene. 
7.-16. juli på Vesterbro – se mødested og -tid på www.metropolis.dk  
 
A STRING SECTION – et selvdestruktivt ritual med København som overdådig scenografi 
15 kvinder på række i A STRING SECTION af Reckless Sleepers. Udstyret med sav og stol kæmper de 
en desperat kamp for at save benene væk under sig selv og samtidigt holde balancen. Et uudgrundeligt 
hypnotiserende koreografisk ritual, der får os til at le og gyse, mens vi venter på den ultimative 
selvdestruktion. 
 
11 danske dansere i alle aldre udvalgt ved audition slutter sig til de oprindelige fire dansere, når 
forestillingen dukker op i København. Du vælger selv din scenografi alt efter, hvor du ser forestillingen. 
På Københavns historiske pladser med Christiansborg, Domhuset og Det Kgl. Bibliotek som 
monumental baggrund eller med romantisk setting ved vandet på Islands Brygge, Ofelia Plads samt i 
solnedgang på Refshaleøen. 
Fre. 14. juli kl. 17.00 foran Christiansborg // kl. 21.30 foran Domhuset, Nytorv 
Lør. 15. juli kl. 17.00 foran Den Sorte Diamant // kl. 21.00 på Refshaleøen 
Søn. 16. juli kl. 14.00 på Islands Brygge // kl. 17 på Ofelia Plads 
 
BODIES IN URBAN SPACES – farvestrålende kroppe dukker op i byens mellemrum 
Willi Dorner skaber den hidtil største og længste version af sin spektakulære vandringsforestilling 
BODIES IN URBAN SPACES, når 45 farverige, akrobatiske performere klemmer sig ind i byens 
mellemrum på en 7 km rute gennem København. De fanger omgående dit blik, når de pludselig hænger 
dér sammenrullet under gesimsen eller balancerer i toppen af en elmast. En bunke sammenfiltrede 
kroppe kiler sig ind i en døråbning, et par ben stikker op bag en parkeringsautomat, fem 
farvestrålende bagdele sidder fastklemt i en kælderskakt. 
 
Som en slags ”Find Holger” kan du gå på opdagelse 7 km gennem byen på jagt efter de flygtige og 
spektakulære menneskeskulpturer. BODIES IN URBAN SPACES startede som en legende undersøgelse 
af, hvor mange mennesker der kan klemmes ind i en telefonboks eller døråbning, og nu turnerer den 
superpopulære forestilling på 10. år over hele verden. 
20., 21., 22. juli fra Christianshavns Torv til Nørrebro – to gange dagligt kl. 15 & kl. 19. 
Gå evt. med kun den sidste del af ruten fra Israels Plads kl. 16.15 & kl. 20.15. 
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