
 Danspåsar När barn själva prövat dans, rörelse och 
  Där barn från 3 år  improvisation och därtill sett en  
 både får pröva på dansföreställning så förstärker detta 
  att dansa och se upplevelsen av danskonst. Vi vill därför erbjuda 
 en föreställning en danspåse som innehåller både att dansa själv 
  och att se en professionell dansföreställning. 
  Påsen kan också innehålla en introduktion och 
  fortbildning för personal.  
 
 
En danspåse - skapande skola projekt ser ut så här: 
 
1. Introduktionsträff för personal med koreograf Ingrid Olterman. Vi går igenom schema, 
upplägg och förberedelser. Vid önskemål finns möjlighet till fortbildning för pedagoger via 
danskonsulenterna. 
 
2. Barngrupper (ca 15 barn i varje grupp) får träffa dansarna/pedagogerna i 
dansverkstad à 45 min. 2 tillfällen per grupp. 
 
3. Barn och personal ser tillsammans en för åldersgruppen passande dansföreställning av 
gruppen Ingrid Olterman Dans. 
 
Medverkande: Dansare/pedagoger från föreställningen och Ingrid Olterman Dans 
 
Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. 
Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande. Dessutom lockar dans 
fram känslor i kroppen. Detta är utgångspunkten i våra dansverkstäder där 
dansimprovisation, att träna kroppsmedvetenhet, styrka och samspel är stående inslag. 
    Ingrid Olterman koreograf 
 
Lokalkrav för verkstäderna: Ett större tomt rum 
Teknikkrav: Musikspelare 
Pris: Beroende på antal grupper och önskemål på antal verkstäder per grupp, 
sammanställer vi ett projekt utifrån er budget och förskolans önskemål. Projektet kan 
subventioneras med kulan-premien, ”In med dansen” och olika läns arrangörsstöd. 
 
Prisexempel med föreställningen Lövkoja och 2 dansverkstäder per grupp (exkl. subv): 
4 grupper, ca 60 barn, 8x45 min dansverkstad och 1 föreställning. Pris: 36000 kr  
8 grupper, ca 120 barn, 16x45 min dansverkstad + 2 föreställningar. Pris: 61000 kr 
 
 
Inspiration från tidigare danspåse projekt 
https://vimeo.com/386679347 
 
Kontakta oss för information om våra aktuella  
förställningar. Infon finns även på vår hemsida. 
 
 
 Kontakt och bokning 
 
Ingrid Olterman Dans 
Producent Amanda Norlander 070 499 22 84 
Koreograf Ingrid Olterman 070 946 94 78 
info@ingridolterman.se 
www.ingridolterman.se 
 


