INVITATION TIL

DANS I
SKOLENKONFERENCE
I DANSEHALLERNE
Mangler du argumenter til at inddrage kunstneriske processer i
skolehverdagen? Kan du godt bruge flere aktiviteter, der fremmer
trivsel og medskaben? Vil du sætte mere fokus på dannelse hos dine
elever? Interesserer du dig for kropslig læring? Savner du inspiration
til dans i idræt? Eller er du bare vild med kunstneriske fag?

Så kom til konference i Dansehallerne
tirsdag den 30. maj 2017 kl. 10.00-16.30
Hør mere om danseprojekter i skoleregi og vær med til at diskutere, hvad dans som kunstart
kan bidrage med i forhold til dannelse, læring, fællesskaber og trivsel i skolen.
Konferencen henvender sig særligt til skolelærere og skoleledere, men alle med
interesse for ny viden og læring i spændingsfeltet mellem skoleverden og kunst er velkomne.
Konferencen er en blanding mellem oplæg, praksis og dialoger. Oplev blandt andet
LABORATORIER med kompagnierne Studio Wayne McGregor (UK), Cacao Bleu
(BE), og orkestret Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (DE), og oplev på egen
krop hvordan de arbejder med at integrere kunst i skolen. Samt KEY NOTE SPEAKERS
Paul Collard, direktør for Creativity, Culture and Education, The International Foundation for
Creative Learning (UK) og Simon Axø, idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole.
En stor del af konferencen er bygget op som DIALOGRUM, hvor vi taler sammen med afsæt
i konkrete cases fra ind- og udland. Temaer for DIALOGRUMMENE er blandt andet: Hvorfor
er kunst og kreativitet vigtige i skolen? Hvordan kan dans og andre fag spille sammen i nye
læringsrum? Hvorfor er det “pinligt” at danse? Hvordan igangsætter vi danseprojekter i Åben

1

2

Skoleregi? Hvordan giver koreografiske projekter i skolen mulighed for fordybelse og kvalitet?
Og meget mere. Vores håb er, at du går hjem med inspiration til at bruge dans som kunstart i
skolen.
Dagen faciliteres af Karsten Thygesen, tidligere lærer og skoleleder og i dag indehaver af
Procesguide.dk
Konferencen er arrangeret af Dansehallerne med støtte fra Nordea-fonden.

PRAKTISK INFO

DANS I SKOLEN-KONFERENCE – TIRSDAG DEN 30. MAJ 2017 KL. 10.00-16.30
Dansehallerne, Bohrsgade 19 (2.sal), 1799 Kbh. V

TILMELDING

Tilmelding senest den 8. maj: http://www.tafatomdansen.dk/kalender/invitationdansekonference-dansehallerne/
Pris 250 kr. (inklusive frokost og kaffe/the i løbet af dagen)
Billet med studierabat: 125 kr.
Konferencen er en del af en to-dages konference i Dansehallerne, hvor man kan vælge
enten at deltage den ene dag – eller begge. Læs mere her (link http://www.tafatomdansen.dk/
kalender/invitation-dansekonference-dansehallerne/ )

KONTAKT

Anna Krarup: amk@dansehallerne.dk / +45 33 88 80 45
Konferencen tager afsæt i det landsdækkende projekt Ta’ fat om dansen, der som det største projekt af sin art på
dansk jord de seneste tre år har præsenteret dans som kunstart i skoler og andre målgrupper i hele landet. Ta’ fat
om dansen ledes af Dansehallerne og er støttet af Nordea-fonden.

