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anne Eraker møter meg utenfor 
Hausmania, hvor hun siden ja-
nuar 2022 har drevet et studio- 
kollektiv for dansekunstnere 
sammen med dansekunstner Siri 
Jøntvedt – et betydningsfullt in-
itiativ med tanke på hvor mange 
dansere som står uten rom å job-
be i. Ved inngangsdøra får jeg en 
innføring i hvordan nøkkelbok-
sen deres fungerer, i tilfelle jeg 
skulle trenge å bruke studioet en 
dag. Vi beveger oss innover mot 
Dansens Haus, slår oss ned på 
det nybygde dansegulvet og be-
gynner å prate om dans og stepp, 
og hvordan det er å holde på med 
en kunstform som få er kjent med 
her til lands. 

Alt Eraker bedriver kunstne-
risk har med steppdans å gjøre – 
dens tradisjonelle uttrykk, så vel 
som kunstformens nye mulighe-
ter og kunstneriske potensial. 

Hennes driv og lidenskap startet 
med et sterkt ønske om å virke-
lig være i musikken og uttrykke 
rytme med hele kroppen. I sine 
arbeider fokuserer steppdanse-
ren på improvisasjon; hun bru-
ker «sin dansende kropp som 
et instrument, og improviserer 
med rytmene og tonalitetene til 
steppdansen» – det er et samti-
dig både musikalsk og kroppslig 
uttrykk.

– Joda, jeg kan kanskje bli litt 
lei av den tilbakevendende «oi, 
det du gjør det er musikk»-kom-
mentaren. Men, folk åpner seg 
da. Publikum blir liksom alltid 
så forbauset over at steppdans 
finnes, og at det er gøy. Det kan 
gå dem hus forbi hva jeg forsøker 
å si eller hvor bra eller dårlig det 
er, men steppdansen har uansett 
en øyeblikkelig effekt på publi-
kum, for det gjør noe med folk å 

– JEG ER EN 
OUTSIDER, 

OG DET ER LITT 
BEFRIENDE

Vi har snakket 
med Janne 
Eraker om 
stepp og strober 
i hennes siste 
premiere Tap 
Noir, tanke- 
gangen bak nye 
Dansens Haus 
på Hausmania, 
danseres 
øvingskultur, 
samt fenomener 
som «playback 
tap» og det ikke- 
eksisterende 
steppdans- 
publikummet. 

J
Billedtekster
 s. 82–83  Foto: Jonas Carlsen
 s. 84  Janne Eraker på Dansens Haus, 
Hausmania i Oslo. Foto: Jonas Carlsen 
 s. 85  Fra Rhythm is a Dancer av Janne 
Eraker. Foto: Sander Schurman
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se og høre noen danse rytmer på 
den måten.

Fra samtidsdans til steppdans 
Med bakgrunn fra både moder-
ne dans og samtidsdans, jobber 
Eraker som musiker og danse-
kunstner på tvers av kunstfelt og 
sjangre, både i Norge og interna-
sjonalt. Hun er den første stepp-
danseren som er inkludert som 
musiker i Norsk Jazzforum, og er 
vert for blant annet konsertseri-
en Salongen og improvisasjons-
treningen Stepperiet. Hun elsker 
å utforske og utfordre hva stepp-
dans kan uttrykke, og samarbei-
der med alt fra samtidsdansere, 
billedkunstnere, dramaturger, 
slam-poeter og regissører. Era-
ker forteller at hun likevel føler 
seg som en outsider i de fleste 
scenene hun deltar i.

– Før jeg ble steppdanser var 
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jeg samtidsdanser. Det var utro-
lig befriende å ta steget ut av 
samtidsdansen og slippe å stille 
meg opp som «en av dem». Sam-
tidig kan jeg ofte bli usikker på 
hvilken scene jeg egentlig er del 
av, hvorvidt jeg er del av sam-
tidsdansfeltet i Norge – og er det 
noe jeg egentlig ønsker? 

Jeg forstår på Eraker at stepp-
dans ofte faller mellom to stoler. 
Det er liksom hverken musikk 
nok eller dans nok, og det er tilsy-
nelatende svært få institusjoner 
som tenker at det hører hjemme i 
deres kuratering. Det legger mye 
ansvar på de få som bedriver 
steppdans i Norge. Jeg spør om 
hun selv må bygge kontekst eller 
infrastruktur for arbeidet sitt, i 
fravær av eksempelvis visnings-
rom som aktivt støtter kunstfor-
men?

– Jeg føler at jeg ikke kan ha 
en eneste samtale om det jeg gjør 
uten å informere en hel del. Men, 
jeg liker jo også å informere.  
I mine egne samarbeid, legger jeg 
gjerne frem alt fra kultur, tabu, 

til historier innenfor steppdan-
sen – og det er både gøy og fri-
gjørende å tenke sammen med 
nerder på andre felt. 

Er det én ting jeg har tillatt 
meg å droppe i alt hva jeg holder 
på med, så er det publikumsut-
vikling. Jeg strekker bare ikke til, 
og fokuserer heller på det ska-
pende, sier Eraker, og legger til 
at noen burde gjøre den jobben, 
isteden for at andre gjør som 
henne. Har forestilling på fore-
stilling, mens man hele tiden 
hanker inn noen venner på veien. 

– Det eksisterer jo egentlig 
ikke et steppdanspublikum i 
Norge. Selv om jeg kan bli usik-
ker på hvilken scene jeg er del av, 
tenker jeg samtidig at også mine 
arbeider og steppdansen bør fin-
nes på scener for samtidsdans 
og spille for deres publikum. 
Det kuleste ville jo vært om en 
institusjon som Dansens Hus 
ville tatt på seg jobben med å 
integrere én av de tingene jeg 
driver med – om de introduserer 
det for sitt publikum så skjer det 
kanskje noe «større».

«Playback tap»
Underveis i samtalen er vi inn-
om ulike steppdans-spesifikke 
rariteter, og på et tidspunkt for-
teller Eraker meg om fenomenet 
«playback tap». «Playback tap» 
forekommer gjerne i musikaler, 
og skjer ved at det avspilles en 
playback track av steppdans, 
som utøvere steppdanser over. 

– Ideen er vel at det skal hø-
res sånn passe bra ut, selv om 
utøverne bommer på trinna. Det 
er liksom greit å gjøre det sånn, 
fordi publikum ikke vet bedre, og 
fordi de synes at det er gøy like-
vel. Det er det som er den store 
riften mellom musikalstepp-
danserne og de andre. Man føler 
at kunstformen blir misbrukt, 
appropriert og feilrepresentert. 
Steppdans kan se veldig enkelt 
ut når utøveren er god – men 
det er en illusjon! Hvis man ikke 
steppdanser selv så er det van-
skelig å koble det man ser med 
det man hører. Det går ofte for 
raskt for øyet. Men øret henger 
med! Det vil si, god stepp låter 
bra. Dessverre har det generel-

le publikummet ofte ikke noen 
forventninger til at det faktisk 
skal låte bra. Det gjør at man 
kan komme ganske langt med 
litt «fake» stepp. Altså, at man 
kan blende publikum med masse 
bevegelse og lyd, og så tar de det 
for god fisk. Eller, enda verre, at 
de tror det er sånn steppdans er; 
masse bråk og litt show.

Eraker virker genuint opptatt av 
hvordan steppdansen ofte står 
i fare for å bli redusert til noe 
gøy og lettbeint, og gjerne blir 
oppfattet som enkle underhold-
ningsinnslag, fremfor en kunst-
form. I løpet av samtalen kom-
mer hun med flere eksempler, 
som den gangen en kritiker i sin 
anmeldelse av Fram Kunstfest 
2021 skrev noe i retning av at han 
simpelthen ikke hadde krefter til 
å ta innover seg steppdans, rap, 
beatboxing, performance. I slike 
tilfeller kan man spørre seg hvor-
vidt steppdansen blir anerkjent 
som en kunstform på linje med 
andre. Den gangen tok Eraker 
saken i egne hender og publiser-

te en selvskrevet anmeldelse av 
alt anmelderen hadde latt være 
å skrive om (inkludert sitt eget 
verk), under pseudonymet Ennaj 
Rekare på sin Facebook-side.

– Jeg blir ofte undervurdert 
som kunstner. Samtidig kommer 
jeg i noen sammenhenger lette-
re inn, fordi folk blir jo sjarmert 
av steppdans. Min spesialisering 
ufarliggjør meg på en måte. Det 
er ikke noen konkurranse, og in-
gen dansere eller musikere føler 
seg truet av meg. Jeg er en out- 
sider, og det er også litt befrien-
de. 

De gangene dansekunst-
neren ikke behøver å bedrive 
«steppdans-aktivisme» på det 
ene eller andre viset, men fak-
tisk står foran et publikum med 
kompetanse innen steppdans 
– mestere, fagfeller eller andre 
innvidde – får verkene hennes 
gjerne en ekstra dimensjon:

– Det er spennende de gan-
gene jeg kan vise arbeidene mine 
for et steppdanspublikum, som 
for eksempel nå da jeg nettopp 
viste soloen Rhythm is a Dancer 

i New York. Jeg finner mye frihet 
og nye veier her i periferien Nor-
ge, og jeg er ikke redd for å tråk-
ke tradisjonen på tærne. Jeg har 
liksom ikke et rykte som jeg må 
beskytte. Det å vise at det er mu-
lig å bryte med tabuer, dogmer 
og tradisjoner virker forhåpent-
ligvis også frigjørende på andre. 

Tap Noir: Møte mellom 
teknologi og steppdans

Både av praktisk nødvendighet 
og kunstnerisk nysgjerrighet 
undersøker Eraker mulighetene 
for å forsterke, modifisere og ta 
opp lyden av steppdans. På sam-
me måte som en akustisk gitar 
blir en elektrisk gitar, resulterer 
dette i nye lyder og måter å bru-
ke instrumentet på. For eksempel 
spiller Eraker i løpet av 2022 inn 
et album sammen med 11 musi-
kere, og et av målene vil være å 
finne ulike og tilfredsstillende 
måter å spille inn lyden av stepp-
dans på. 

Møtet mellom teknologi og 
steppdans er også et viktig ut-
gangspunkt for Erakers siste 

«Er jeg en del 
av samtids- 

dansfeltet – og 
er det noe jeg 

egentlig 
ønsker?»

«Jeg er ikke 
redd for å tråkke 
tradisjonen på 

tærne.»

Billedtekst
 Fra Salong med Per Oddvar Johansen 
(trommer), Ivar Grydeland (gitar),  
Håkon Sigernes (steppdans) og Janne  
Eraker (steppdans) på Dansens Haus.  
Foto: Iselin Jansen Ruiz

Billedtekst
 Fra Salong med Per Zanussi  
(kontrabass), Tanja Orning (cello),  
Mari Marie Øinæs Nyvoll (steppdans)  
og Janne Eraker (steppdans) på  
Dansens Haus. Foto: Iselin Jansen Ruiz

arbeid, Tap Noir, som hadde 
premiere på Oslo teatersenter 
2. april i år; og ble skapt i samar-
beid med lys- og lyddesigner Jorg 
Schellekens. 

Verket består av en danser 
og tre stroboskopiske lys som 
er koblet sammen med kontakt-
mikrofoner og piezo pickups. 
Sammen blir dette et slags in-
strument, hvor solo-steppdan-
seren Helen Duffy i ulik grad 
har kontroll på å «spille» lydene 
og lyset. Eraker og Schellekens 
skriver i programbladteksten 
at de vet hvor presist arbeidet 
må være for at det skal funge-
re – altså hvordan det påvirker 
publikum til å bli overstimulert 
med lys, mørke og lyd på en slik 
måte at det gir en opplevelse på 
kanten av det ekstreme. 

– Musikken og strobosko-
plyset synkroniseres helt eksakt 
på millisekundet. Hadde vi hatt 
en tilfeldig rytme på lyset og en 
annen på musikken, ville det 
bare ta et par minutter før alle 
ble uvel og ikke orket å se på. Du 
vet, det er jo en torturmetode å 

utsette noen for bråkete musikk, 
altså sånn uregelmessig støy, 
(Jeg elsker støy, da!), og det sam-
me gjelder egentlig lys, og hvis du 
gjør det samtidig, så fikser ikke 
hjernen inputen. Det blir litt det 
samme som når du blir båt- eller 
bilsyk – som hvis du sitter i en 
bil og ikke ser ut av vinduet, men 
leser en bok. Hjernen registrerer 
at du beveger deg, men får ikke 
noe bekreftelse på at alt er i or-
den, og da blir du kvalm. Derfor 
har vi altså bygget stykket opp 
slik at vi vet at publikum tåler 
det. Som publikummer i Tap Noir 
må man bare lene seg tilbake og 
ta det hele inn for å få med seg 
koreografien – liksom bli med på 
trippen. 

I forestillinga ville Eraker og 
Schellekens også undersøke om 
estetikkene fra japansk horror-
film og film noir kunne forløse et 
nytt potensiale i steppdansen:

– Det å se til horrorsjangeren 
og film noir var en bevisst måte å 
dumpe alt det andre på – slippe 
å tenke på alt det steppdansen 
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ikke burde være, og heller tenke 
på hva den kan være, å glemme 
det gamle og strekke seg etter 
noe nytt og visuelt, som The Ring 
og gamle filmer med detektiver i 
trenchcoat. 

Som publikummer opplevde 
jeg forestillinga som svært in-
tenst – rommet kan virke trig-
gende på flere, og krever mye 
av en publikummer. Eraker for-
teller meg at ensemblet har hatt 
flere rare opplevelser underveis 
i undersøkelsene av materialet:

– En dag vi hadde jobba lenge, 
valgte vi å bruke den gjenværen-
de tiden til å se gamle Tap Noir- 
prøver på laptopen. Da vi var fer-
dige hadde alle tårete øyne. Jeg 
hadde så lyst til å sove, og hadde 
jeg vært alene hadde jeg tatt meg 
en lur – det var som å bli hypno-
tisert inn i å bli kjempesøvnig. En 
annen gang så klarte jeg nesten 
ikke formulere en setning etter 
at vi hadde testa noe materiale. 
Da var jeg ikke trøtt, men klarte 
liksom ikke å konsentrere meg, 
og bare mista tråden hele tiden. 
Men, det er absolutt tøffest for 

Helen Duffy, og jeg tror ikke 
publikum kan forstå hvor van-
skelig det er å steppdanse med 
tre stroboskoplamper rettet mot 
seg. Det er en kjempeutfordring 
for balansen, og man må liksom 
kalibrere seg litt for å klare å 
takle det. Helen er en «bad ass» 
og hun gjorde det mulig for meg 
som koreograf å ønske meg alt 
mulig rart!  

Dans som optisk illusjon 
Optiske illusjoner er essensielt 
for Tap Noir, og som publikum 
opplevde jeg ulike former for 
synsbedrag i løpet av forestil-
linga – særlig «etterbilder» av 
skarpt lys. Etterbilder antas å 
være virkningen som overdrev-
ne stimuli forskjellig slag – lys,  
farge, bevegelse og så videre – har 
på øyet eller hjernen. Teorien er 
at forskjellige stimuli har hver 
sin nevrologiske sti i de tidligste 
fasene av visuell prosessering, og  
at gjentakende stimulering av 
bare én eller noen få kanaler 
medfører en fysiologisk uba-
lanse som endrer persepsjonen. 

Min persepsjon av Duffys beve-
gelser ble så oppstykket av lys- og  
mørke-avbrudd, at det som utspil-
te seg for meg var en rekke stillbil-
der. Samtidig hørte man stepp- 
danslyden hennes, som igjen 
trigget både stroboskoplyset og 
samples. I kombinasjon skapte 
etterbildene og stillbildene enda 
en dans seg i mellom – kanskje 
man kan se på denne dansen 
som en optisk illusjon? Eraker 
forklarer at de legger opp til at 
publikum er med på å forme sin 
opplevelse av forestillingen: 

– Publikum lager en sammen-
heng selv, og hadde du vært stepp-
danser så hadde du kanskje laget 
en litt annen sammenheng fordi 
man interpreterer det man hø-
rer. Kanskje kan du kjenne styk-
ket litt på kroppen, en kinestetisk 
fortolkning av det som skjer. Det 
er en del av moroa, som når man 
leser en historie hvor man har 
svarta ut noe her og der, og så la-
ger man en ny sammenheng selv. 
Vi brukte også disse avbruddene 
til å leke med horror-sjangeren, at 
noe plutselig dukket opp som ikke 

var der i forrige lysblink, eller at 
danseren beveget seg på en for-
utsigbar måte, for så å dukke opp 
rett ved publikum på første rekke.

Sammen med Duffy har Eraker 
kunnet utforske minimale for-
skyvninger i det fysiske materiale 
ut ifra hvilke bilder de ville skape. 
Ørsmå forskjeller i steppdansen 
kan forandre bildene helt: 

– I sluttscenen for eksempel, 
så tar Helen et lite trinn som går 
kjempefort, og hvis det går litt 
fortere så blir illusjonen at hun 
henger i lufta, og hvis det går 
bitte litt saktere, eller times bitte 
litt annerledes i forhold til lyset 
så blir illusjonen at hun faktisk er 
limt fast på bakken. Som jo kan 
fungere på en spennende måte 
når du hører at hun faktisk dan-
ser i høyt tempo. Disse effektene 
ser ikke utøveren selv, for man 
må se dem på en avstand og fra 
et riktig perspektiv. Vi har jobbet 
masse med å definere effektene, 
velge hva som har det uttrykket 
vi vil ha, og så øve det slik at He-
len får det til hver gang.  

Dansens Haus
I et intervju med Danseinforma-
sjonen i 2021 beskriver Eraker 
det norske dansefeltet som litt 
«all or nothing», at det ikke er 
så lett å holde på i liten skala, og 
at vi trenger mer plass til danse-
kunsten. Plasser som i seg selv gir 
rom og grobunn for initiativ og 
prosjekter, uten at dansere blir 
fortalt hva de skal gjøre. Da jeg 
intervjuet unge dansere i forbin-
delse med teksten «Rapport om 
nyutdannete dansekunstnere»1 
etterlyste de flere slike initiativ, 
rom og muligheter, og rett og 
slett en opplevelse av oppriktig 
interesse for dansekunstneres 
arbeid, uavhengig av at det skal 
passe inn i en kuratering eller 
liknende. Eraker tok saken i egne 
hender, og i 2022 åpnet hun stu-
dioet Dansens Haus på Hausma-
nia sammen med dansekunstner 
Siri Jøntvedt.

Med Dansens Haus er det «learn- 
ing by doing» og «trial and error» 
som gjelder. Vi tar noen risikoer. 
Det er ikke renholdspersonale 

Billedtekster
 s. 88 Steppdanser Helen Duffy i  
Tap Noir, av Janne Eraker. Still fra film:  
Janne Eraker
 s. 89 Janne Eraker på Hausmania.  
Foto: Jonas Carlsen

for eksempel. Vi har satt opp en 
nøkkelboks, og så tar vi screen- 
shots av bookingkalenderen og 
legger den på Instagram, og så 
håper vi dansekunstnere bruker 
den, at det hele går i null, og at 
folk tar vare på dansegulvet. 

– Det må for alt i verden ikke 
bli en slags danseskole – det er jo 
det som gjerne vinner over dan-
sekunsten i markedet. Vi ønsker 
å holde det superenkelt og billig, 
og satser på å at det oppstår en 
sånn ansvars- og community- 
følelse hos folk – at alle som er 
her skjønner at de kan bidra, 
kjøpe litt dopapir iblant, tømme 
søpla, og kanskje bli med på noe 
dugnad. At folk føler seg hjemme.

Rommet er reservert for profe-
sjonelle dansekunstnere i det frie 
feltet, det er til for de som akku-
rat klarer å betale og som trenger 
det til blant annet egentrening. 
Slik tilrettelegger Dansens Haus 
for en øvingskultur eller en slags 
atelierpraksis som ikke er gitt i 
det norske dansefeltet. Eraker 
påpeker at det generelt er en 

kulturell forskjell på musiker- og 
dansertilværelsen, og at stepp-
dansen henger midt mellom der 
– at veien til å bli musiker gjer-
ne er annerledes enn den til å bli 
danser, noe som igjen bringer 
utøverne mot ulike profesjonelle 
tilværelser:

– Som musiker har en kan-
skje spilt i korps fra ung alder av, 
fått en slags øvekjeller hos for-
eldre eller en ungdomsklubb, og 
så plutselig kan en slik amatør-
musiker bli veldig god. I et slikt 
tilfelle har musikeren gjennom-
gående en egen praksis – en måte 
å øve og være med instrumentet 
sitt på, og en måte å spille med 
andre. For dansere er det deri-
mot så lite som er tilrettelagt for 
å finne ut av sin praksis – og kan-
skje vet man ikke engang at det 
er noe som kan skje, fordi man 
er så drilla på at først skal man 
bli god og ta klasser og trene hos 
de og de – og så står du plutselig 
der og lurer på hva som egentlig 
er din kunst? Skal man bli en god 
steppdanser må man uansett øve 
selv, altså drive med egentrening 

av noe slag. Man må gjøre det vi 
kaller å gå «in the shed» – man 
må finne seg et eller annet gulv, 
en snekkerbod, og stå og lage fli-
ser i timevis. Slik blir man kjent 
med seg selv, fordi man er med 
seg selv og sin egen lyd. 

– Men, én ting er det der med 
å ha en sånn kultur der en danse- 
kunstner vet at hen kan tenke 
selv, dra i gang ting selv, hvor ens 
verdier er verdt noe, selv om sto-
re institusjoner ikke samarbeider 
med en. Når man har kommet seg 
over den kneika, så stopper det 
likevel ofte med mangelen på ar-
beidsrom. – Er det ikke litt sånn 
da, at «necessity is the mother of 
invention»? Det er jeg som tren-
ger Dansens Haus, det er derfor 
jeg gjør det. Og så har jeg forstått 
at hvis jeg griper det an på denne 
måten, så har jeg størst mulighet 
for «outreach» og støtte. Så det 
er jo strategi og pragmatisme. Jeg 
prøver å holde fast ved at alt jeg 
gjør, gjør jeg fordi jeg vil det mest 
– og hvis flere kan ha godt av det 
så er det jo bare bra.

Fotnote
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