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REISE: - Vi vil ta med publikum på en variert reise i ulike utrykk, sier dansekunstner Ann Kathrin Røsvik Granhus. Foto: 

Trygve Olav Aasen 
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Ann Kathrin Røsvik Granhus måtte sette i gang med litt detektivarbeid da hun skulle finne 

dansekunstnere fra Innherred. 

Verdal: - Som frilansdanser er man nødt til å skape sin egen arbeidsplass, sier danser Ann Kathrin Røsvik Granhus, 
som setter opp danseforestillingen «Veikryss» 23. og 24. april på Tindve Kulturhage i Verdal, sammen med 

danserne Maria Risto Kippe og Eirin Rogdaberg Skimmeli. 



Detektivarbeid 
Den lokale dansekunstneren satte opp en egen soloforestilling «19-21 i bevegelse» i fjor. Der hun viste egne verk 

hun hadde lagd under pandemien i Verdal. Til forestillingen «Veikryss» har hun fått med seg to andre lokale og 

nyutdannede dansekunstnere, - Maria Risto Kippe fra Levanger og Eirin Rogdaberg Skimmeli fra Verdal. 

- Det var fint å starte med en soloforestilling, og det ble en skikkelig flott opplevelse. Nå tar jeg med meg 

erfaringene som prosjektleder, koreograf og danser fra forrige forestilling, og bygger på dem med flere aktører, 

sier Granhus. 

Da hun skulle finne flere dansere fra Innherred å danse sammen med, måtte hun sette i gang litt av et 

detektivarbeid. 

- Vi er så få profesjonelle danser fra området. Jeg er glad jeg til slutt fant Eirin og Maria, og jeg ble veldig 

glad da de sa ja til å bli med på prosjektet. De er dyktige, og supre å jobbe med. Pluss er at vi har like tanker om 

dansen og fokuset på forestillingen. Vi har alle tre også gått danselinja på Inderøy VGS og Trøndertun 

Folkehøyskole fra forskjellige år, forteller Granhus. 

- I utgangspunktet er det jo vanskelig å finne seg dansejobber, og man må gjerne gå på audition, men i dette 
tilfellet ble vi kontaktet om en jobb, så det var veldig stas. Vi kjente ikke hverandre fra før, men vi har ganske lik 
bakgrunn, og jeg synes vi har fått til et godt samarbeid. Og det blir mye variasjon i forestillingen, sier Maria Risto 
Kippe (25), fra Levanger. 
 

 
 

VEIKRYSS: Ann Kathrin Granhus, Eirin Rogdaberg Skimmeli og Maria Risto Kippe viser danseforestillingen 'Veikryss' 23. 

og 24. april på Tindve Kulturhage i Verdal. Foto: Trygve Olav Aasen 

Variert reise 
Forestillingen «Veikryss» byr på en variert reise i ulike uttrykk og møtepunkt, med verk og glimt av samtidsdans 

som kunst, kultur og kommunikasjonsform. 

- Som tematikk har vi satt søkelys på hverdagsgleder under pandemien, til utforsket følelser som kan oppstå ved 

tap og avvisning. Forundring og forvirring for tiden vi har vært i til ren og kjær vikingkraft. En solo vil utforske 

våre 

menneskelige sanser, og en trio vil vise tematikk om håp. Målet vårt er å skape en interessant og engasjerende 

danseopplevelse her på Innherred, sier Granhus. 



 
 

DANS: Ann Kathrin Granhus satte opp en egen soloforestilling «19-21 i bevegelse» i fjor. Nå byr hun på forestillingen 

'Veikryss', og har fått med seg flere dansere. Foto: Trygve Olav Aasen 

Jobber med egne prosjekt 
Ann Kathrin jobber også med flere egne prosjekter, og hun bruker mye tid på å skrive søknader om støtte til dem. 

Så skal hun også i år skal være med i produksjonen «Legenden om Aretha fra Skierde» av Yggdrasil Teater, hvor 

hun spiller og danser rollen som Gudinnen Frøya. 

- Vi får se hva det blir til av prosjektene mine i år. Det kommer jo an på hva slags muligheter jeg får av residenser, 
visningsarenaer og støtte til å gjennomføre dem. Som danser kjenner jeg litt på at fremtiden er usikker, men det er 
ikke noe annet enn å stå på. Et mål for meg i mitt kunstnerskap framover er å ha en lengre sammenhengende 
arbeidsprosess der jeg kan ansette dansere og skape ytterligere en arbeidsplass for oss. Det trengs, sier hun. 
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