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Med kroppen på opdagelse

Dansehallerne præsenterer en interaktiv danseforestilling med dansekompagniet 
Running Sculptures

4. klasse

Hvor På skolen. Den interaktive forestilling afvikles i en stor gymnastiksal eller 
stort rum på ca.13x10 meter med ”blødt” gulv (ikke beton). Lokalet må ikke 
være et gennemgangsrum og skal være opvarmet og gulvet skal være rent 
og plant. Der skal være adgang til et fungerende musikanlæg i lokalet

Varighed 90 minutter

Forberedelse Lærerdeltagelse på lærerkursus samt se kompagniet Running Sculptures 
videohilsen med eleverne før besøget på skolen.

Understøtter fag som arbejder med relationer, identitet og etik. 
Understøtter idrætsfaget i emnet dans og udtryk. Ønsker man at arbejde 
med trivsel er det også oplagt.

Dansk: Eleverne arbejder med kommunikation og relationer. De lærer at 
lytte og ytre sig gennem samarbejdet i forløbet og forstå eget og andres 
kropssprog. Idræt: Eleverne arbejder med emnet dans og udtryk og 
udforsker hvordan man samarbejder og udviser
hensyn i aktiviteten.

Forud for forestillinger på jeres skole, skal minimum én deltagende lærer 

Hvordan føles det, når vi opdager, at vi hele tiden er med til at skabe og påvirke den virkelighed, 
som vi deler med hinanden?  
Med kroppen på opdagelse inviterer os med på en rejse, hvor vi undersøger verden gennem 
bevægelse, ord, krop og musik. Sammen med tre professionelle dansere udforsker vi, hvordan 
man kan blive klogere med kroppen i en kreativ proces.  
 
Danserne er i spil på gulvet, mens eleverne bliver involveret via forskellige valg, som de skal 
træffe. På den måde er eleverne med til at skabe koreografien og være aktive i dansen. Og de 
opdager, at ikke to oplevelser er ens – at deres valg har indflydelse på deres egen og 
kammeraternes oplevelse. 

Formål Eleverne deltager som aktivt publikum i forestillingen og er selv på gulvet 
og afprøver koreografiske virkemidler. Eleverne stifter der igennem 
bekendtskab med dans som scenekunst og udtryksform. Deres fantasi og 
bevægelsesunivers stimuleres på en måde, der bidrager til deres alsidige 
udvikling.

Fælles mål

Lærerkursus

Klassetrin

Fag

Type Dans
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deltage i et 3 timers obligatorisk forberedende kursus. 
Formålet med dette kursus er at forberede dig som underviser til det 
besøg, I får på jeres skole med dansekompagniet, men også at give dig 
redskaber, som du kan arbejdet videre med efterfølgende og i andre 
sammenhænge. Kurset afholdes af to dansere/danseformidlere fra 
Dansehallerne. På kurset får du inspiration og konkrete metoder til, 
hvordan du kan arbejde med dans og koreografi med afsæt i de 
kunstneriske metoder, som Dansehallernes kunstnere benytter sig af.  
Når danserne kommer på besøg på jeres skole, fører de jer gennem en 
forestilling, som I selv bliver en del af. På kurset får I hands on erfaring 
med  hvilke muligheder kunstarten rummer, når man selv skal udtrykke sig 
gennem kroppen. Medbring notesbog og pen og mød op i tøj, du kan 
bevæge dig i.

Arrangør Dansehallerne

Telefon 2361 1355 E-mail uga@dansehallerne.dk

Kontaktperson

Samarb. partner Dansekompagniet Running Sculptures

Unne Loa Jensen 2361 1355 ulj@dansehallerne.dk

Præsentation Dansehallerne er en national platform og en ledende institution for ny 
koreografisk scenekunst, et kreativt og inkluderende forum, der stiller 
skarpt på møder med publikum, interaktive skabende aktiviteter og 
international udveksling.
Vi bevæger os for at bevæge dig!

Børn og unge Dansehallerne udvikler og formidler aktiviteter, som inddrager børn og 
unge i kunstneriske processer og præsenterer dans som en udfordrende og 
nyskabende kunstart.

Dansehallerne sender dansekompagnier på besøg i vuggestuer, børnehaver 
og skoler med dansebesøg der består af både forestilling og 
danselaboratorie, hvor deltagerne inddrages aktivt.
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