DANSA ETT TEMA för årskurs F-6
Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje,
koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas
tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och
lärare bjuds in och får ta del av varandras korta föreställningar, av det valda temat/teman.
Skolan kan själva välja inom vilka eller vilket ämnesområde som de vill att dansens tema ska
vara. Eller så kan vi komma med förslag på teman.
Målgrupp: F-6
Upplägg
Vi träffar varje klass för dansverkstad 2 tillfällen + repetition och föreställning. Under
verkstaden dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Dansen blir tillgänglig
för alla. I de högre årskurserna får eleverna koreografera i mindre grupper. Hela tiden finns
temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.
Föreställningen
Varje klass visar sin koreografi som är 5-10 min lång. Flera klasser visar för varandra och på
så vis får eleverna se olika föreställningar. Föreställningsmomentet kan vara pirrigt,
spännande och nervöst. Varje klass får bestämma vilka kläder/färger de ska ha på sig i
föreställningen. De får också ge föreställningen ett namn. Alla elever får fundera kring vad
det innebär att vara en publik. Och hur vill man att en publik ska vara om man själv står på
scenen. Under processens gång hinner det landa i eleverna att de också ska dela det arbete de
har gjort med andra. Eftersom alla som är med på föreställningen också är publik skapar det
en nyfiken, positiv och stöttande atmosfär -en gemenskap mellan de medverkande klasserna.
Förberedelse
Samtal med skolans sker i god tid innan projektets start. Vi pratar igenom ett gemensamt
tema/teman. Vi går igenom schema, upplägg, lokal och eventuella förberedelser.
Att tänka på
Vi har på oss oömma kläder och dansar gärna barfota. När vi dansar är det viktigt att minst en
lärare är närvarande. Läraren fungerar som en extra resurs och behöver inte medverka i
dansen om hen inte vill såklart. Lämplig lokal: gymnastiksal, aula eller större tomt rum.
Pris
Beroende på antal klasser och önskemål på antal verkstäder per klass, sammanställer vi ett
projekt utifrån er budget och skolans önskemål. Projektet kan bokas med skapande skola
medel. I Stockholms stad går det bra att boka med Kulan premien.
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