Dansekort - Kreativ Danseworkshop

Beskrivelse
Denne kreative danseworkshop henvender sig til både indskoling, mellemtrin og udskoling.
Danseformidleren sætter gennem dans, klassens kreativitet i gang. Gennem opvarmning og skabelse af egne
små danse, får eleverne kendskab til deres krop.
For indskoling og mellemtrin er der fokus på rytme, at finde på egne bevægelser og bringe elevernes
hverdagsunivers ind i dansen. Herudover trænes også sociale kompetencer.
For udskoling er der fokus på forståelse af kroppen som scenisk instrument samt arbejdet med at skabe, vise
og modtage kritik på egen kreativ koreografi.

Formål
Et dansekort forløb henvender sig til den lærer, der ønsker en nem og effektiv måde at få sine elever til at
danse, lege, skabe, bevæge sig, lære om deres udtryk og deres egen kreativitet.
Forløbet kan bruges som understøttende undervisning, eller blot som element i den daglige bevægelse.
Konceptet er særligt anvendeligt til 9. klasser, der skal have kendskab til dans i eksamensfaget Idræt.
Sted

Forløbet afvikles på skolen.
Lokale krav: et lokale med frit gulvareal og mere plads end et alm. klasseværelse + gerne adgang til
musikanlæg.

Praktisk information
Udbyder
Teaterhuset Filuren

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 10. klasse
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
1.5 time
Pris
600,- pr. klasse (inkl. moms)
1800,- pr. klasse (inkl. moms)
En enkelt workshop af 1½ time pr klasse: 600 kr. (Kræver at mindst to klasser booker til samme dag, i
forlængelse af hinanden).
Et tregangs forløb over tre uger med en ugentlig workshop af 1½ times varighed: 1800 kr. (Kræver at
mindst to klasser booker til afvikling samme dag, i forlængelse af hinanden).
Eva Damholts undervisningsmateriale "Dansekort" kan tilkøbes for 1000 kr.

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Idræt og bevægelse
Trivsel, fællesskab og mobning
Fag
Dansk
Drama
Idræt
Musik

Kontakt udbyder
Teaterhuset Filuren
Musikhuset, Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C

Tlf. 22 84 81 85

Request buttons
Søg tilskud til transport Søg om refusion af forløbet

