Programverksamhet

grundskolan och gymnasiet
Välkomna till Dansmuseet och ett besök i dansens fantastiska värld! Tillsammans
gör vi en spännande resa bland masker, kostymer, konst och filmer från världens
alla hörn. Boka en visning, danslek eller workshop. Vi tar emot barn och ungdomar
i alla åldrar. Programmen anpassas efter gruppen, även för särskola.
2020 blir ett spännande år på Dansmuseet! I höst öppnar jubileumsutställningen
”Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete – Ballets Suédois 1920-1925”, om
Svenska Baletten i Paris. Utställningen visas för bokade skolgrupper från och
med 25 september 2020. Dansmuseet kommer att erbjuda temavisningar och
visningar med dans anpassade till olika grupper och årskurser. Mer information
kommer under våren på dansmuseet.se/skola.

Visning: Souvenirer

förskoleklasser, låg-, mellan- och högstadiet

Följ med på en visning av Lasse Åbergs utställning ”Souvenirer”. Vad är en
souvenir och varför väljer man att ta hem just den saken från ett besök i när
och fjärran? I utställningen visas en souvenirsamling med knasiga, läskiga och
ibland riktigt udda saker.
Visningen kan kombineras med ett souvenirparty där våra bästa souvenirer möts
och vi berättar varför vi har valt att ta med just den speciella saken. Har du ingen
souvenir? Ta med ett minne, det är väl världens bästa souvenir!?
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Lasse Åbergs utställning ”Souvenirer” besöker Dansmuseet 28 januari till och med
26 juli 2020. Vad är en souvenir och varför väljer man att ta hem just den saken
från ett besök i när och fjärran? I utställningen visas en souvenirsamling med
knasiga, läskiga och ibland riktigt udda saker.
För bokning och info:
Klara Berggren, tel 08-441 76 52
klara.berggren@dansmuseet.se
Besöksadress: Drottninggatan 17, Stockholm
Läs mer på dansmuseet.se/skola/

Visning & dans: Hela världen dansar

förskoleklasser och lågstadiet

Följ med oss på en upptäcktsresa i Rolf de Marés fotspår, bland masker,
dockor och kostymer från när och fjärran. Vi får en glimt av dansens
förunderliga värld, gör en piruett som i balett och sedan virvlar vi runt och
stampar i takt till härlig musik från olika kulturer.
Hela världen dansar är ett program där barnen under en timme får en kortare
visning av Dansmuseets basutställning, vi tittar på film med dans från olika
delar av världen och sist men inte minst provar vi på några enkla danssteg.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Visning: En värld i rörelse

mellan-, högstadiet och gymnasiet

Ett besök i dansens fantastiska värld bland masker, kostymer, konst och film.
Dansmuseets skatter är en interaktiv utställning baserad på museets grundare,
Rolf de Marés samlingar. Han var balettdirektör för Svenska Baletten i Paris
1920-25, som firar 100-års jubileum 2020. I samband med visningen visar vi
film med dansinslag från hela världen.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Dansa en bok – Törnrosa eller Mamy Wata och monstret
förskoleklasser och lågstadiet

Dansa en bok? Javisst! Vi läser och dansar boken Törnrosa eller Mamy Wata
och monstret mitt bland Dansmuseets samlingar. Tillsammans med vår museipedagog får barnen använda sin fantasi och kreativitet för att berätta en saga
med rörelser till stämningsfull musik. Läs mer på: dansmuseet.se/skola/

Film & samtal: Vad är dans?

mellan-, högstadiet och gymnasiet

Dansmuseet besöker skolan med frågeställningen Vad är dans? Under en
timme visar vi film med dansinslag från hela världen och sedan har vi tid för
frågor och diskussion. Det går även att boka samtal och film med tema Afrika.
Pris skolbesök: 1 000 kronor per grupp.

Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Filmvisningen kan kombineras med dansworkshop mot en extra kostnad.

Danslek: Balett

Dansworkshop: Hiphop

förskoleklasser och lågstadiet

Med enkla och roliga övningar lär vi oss grunderna i balett. Först ser vi en
kort film med smakprov på några av balettens superstjärnor. Vi gör en piruett lätt som en plätt! Sedan virvlar vi runt till underbar musik som får oss att känna
oss som prima ballerinor och mästerdansörer.

mellan-, högstadiet och gymnasiet

Hiphop är en rytmisk och utmanande dansstil. Attityd, fotarbete och coola
grooves är självklara inslag inom hiphop. Dessa stilar hämtar sin inspiration från
såväl gatan som välpolerade musikvideos. Daniel Rörström är en mycket omtyckt
och efterfrågad pedagog, dansare och koreograf.
Pris 1 500 kr. Längd ca 60 min.

Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Danslek: Hiphop

förskoleklasser och lågstadiet

Hiphop är en dansstil med mycket attityd och coola grooves. Tillsammans
provar vi på rytmiska danssteg till hiphop-musik. Lätt och lekfullt hittar vi
egna sätt att uttrycka oss. Vi börjar med att titta på en kort film med olika
stilar inom streetdansen som breaking och locking.

Dansworkshop: Västafrikansk dans

mellan-, högstadiet och gymnasiet

En rolig och intensiv dansklass i traditionell dans från Guinea i Västafrika.
Workshopen börjar med en introduktion om dans i Afrika. Alhassane Camara
undervisar och håller workshops runt om i Sverige och Europa. Han är mycket
omtyckt för sin pedagogiska förmåga och sin positiva energi.
Dansen ackompanjeras av två musiker på trummor, djembe och doundoun.
Pris 2 500 kr. Längd ca 60 min.

Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Danslek: Västafrikansk dans med Klara och Lejonet Leo

Alla dansworkshops börjar med en kort filmvisning om de olika dansstilarna.
Nivån på dansen anpassas till gruppen.

förskoleklasser och lågstadiet

Boka en dansworkshop på skolan! Kontakta oss för mer information.

Med fantasifulla och roliga rörelser dansar vi till trumrytmer från Västafrika. Massor av dansglädje utlovas!
Vi börjar med att se film med dans från olika länder i Afrika,
allt ifrån imponerande frivoltsdans i Nigeria till maskdans i
Burkina Faso. Vi dansar till live-trummor med musiker
från Västafrika.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

