
’milkywhale’
ET DANSEFORLØB MED dansekompagniet ’elsewhere’

OM KORA (tidl. Dans for Børn) 
Børnekulturhuset byder i samarbejde med Dansehallerne op til en omgang KORA 
(tidl. Dans for Børn).

VI TILBYDER:
Gratis danseforløb til 0.-3 klasse. Hvert forløb består af et laboratorium, hvor bør-
nene danser sammen med dansere fra et udvalgt dansekompagni samt en kort 
forestillingsdel, som også kan være del af laboratoriet. Varighed pr. forløb er 90 
minutter, hvor 50 børn kan deltage.

Skolen booker op til to danseforløb på én dag, sådan at 2 x 50 børn kan få en helt 
speciel danseoplevelse.

AARHUS den 12. – 22. april 2021

0.-3. KLASSE
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Om danseforløbet

FORESTILLINGEN & LABORATORIum
Vi skal på en rejse til fantasiuniverset milkywhale, som er lige der, hvor havet og himlen støder sammen, og to verdner mødes. 
I milkywhale bor forskellige væsner, der kommunikerer på andre sprog end vores, og derfor må vi lære dem at kende gennem 
dans, lyde, rytmer og tegning.

Sammen med danserne skaber børnene arkitekturen i fantasiuniverset, og gennem legende opgaver oplever de, hvordan de kan 
skabe nye måder at være sammen på ved at lytte, se og erfare. 

Danserne/performerne sørger for, at øvelserne kan udføres i overensstemmelse med de gældende afstandsregulativer.

VARIGHED I ALT: CA. 90 MINUTTER

Praktisk information
Book to danseforløb pr. dag på jeres skole i perioderne:
mandag den 12.- torsdag den 15. april og mandag den 19.- torsdag den 22. april 2021.

For dansernes skyld foreslår vi, at forløbene ligger eksempelvis kl. 9.30-11.00 og 12.00-13.30 eller 10.00-11.30 og 12.30-14.00. 
Du skal skrive det ønskede tidspunkt, når du tilmelder.

Målgruppe & Antal
Indskoling og mellemtrin
To klasser eller 50 børn pr. forløb (altså op til 100 børn pr. dag). Minimum to voksne, der deltager aktivt. De samme voksne under 
hele besøget.

PÅKLÆDNING
Børn og voksne skal have løstsiddende tøj på, de kan bevæge sig i, og bare fødder.

KRAV TIL LOKALE
Dansebesøget afvikles i en stor gymnastiksal eller stort rum på ca.13x10 meter med ”blødt” gulv (ikke beton), som skal være 
rent og plant). Lokalet må ikke være et gennemgangsrum, og det skal være opvarmet til 20 grader. Der skal være et fungerende 
musikanlæg i rummet (ikke en ghettoblaster).

Pris
400 kr. for begge forløb. Husk, at du kan søge om Gratis forløb hos ULF i Aarhus

Tilmelding
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/milkywhale-et-danseforloeb

Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Telefon 4185 6669

https://www.ulfiaarhus.dk/gratis-undervisningsforloeb-grundskolen
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/milkywhale-et-danseforloeb

