
Med danseforløbet ’Bagom stjernerne’ får I besøg af professionelle dansere, som tager børnene med i danseaktiviteter, der har fokus på æstetiske 
processer, leg og kreativitet. Et legende dansebesøg, der giver både børn og pædagoger bevægelsesglæde og understøtter fællesskabet i hele grup-
pen. Projektets vifte af aktiviteter understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskabsdannende bevægelseskulturer i daginsti-
tutionerne.

’Bagom Stjernerne’ med dansekompagniet dybwikdans har sit afsæt i undren og filosofiske samtaler med børn, og den interaktive danseforestilling 
tager fat i livets små og store spørgsmål. Med en tro på, at selv de yngste børn kan opleve komplekse udtryksformer, lader kunstnerne sig inspirere 
af børnene, og derfor vil deres reaktioner undervejs påvirke, hvad der kommer til at ske i forestillingen.

Scenografien, der består af himmellegemer, kan børnene også få indflydelse på, når de skaber objekter til den, og ’Bagom stjernerne’ bliver derved et 
tværkunstnerisk værk, hvor dans, musik, tekstilkunst, børn og professionelle scenekunstnere tilsammen bliver til en kunstnerisk helhed.
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med dansekompagniet dybwikdans
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BAGOM STJERNERNE

PRAKTISK INFORMATION



MÅLGRUPPE
1-4 år

ANTAL
i alt 45 børn delt i tre grupper.

Der spilles tre forestillinger á 40 minutter i jeres institution inden for tidsrummet 8.00-12.30.
Max. 15 børn og min. to voksne, der deltager aktivt i hver forestilling. (De samme voksne under hele forestillingen.)

Institutionen aftaler tidspunkter med kunstnerne inden besøget.

FORBEREDELSE
• Se en kort videohilsen fra kunstnerne
• Øv sangen
• Lav pompom’er med børnene

Klik her for at se forberedelsesmaterialet

Påklædning: Hav tøj på, som I kan bevæge jer i.

PRIS
400,- pr. dag
Ved afbud senere end 14 dage før afvikling, opkræves institutionen 1200 kr.

KRAV TIL LOKALE
’Bagom stjernerne’ skal afvikles i et ryddet, rent og opvarmet rum, som egner sig til bevægelse.
Rummet skal være min. 5x7 meter / 6x6 meter og må ikke være et gennemgangsrum. Det skal være opvarmet til 20 grader.

TILMELDING
www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/bagom-stjernerne-et-danseforloeb

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt Astrid Guldhammer, asg@aarhus.dk, 29204434

PRAKTISK INFORMATION

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/s/afd-afdsite3232/EY_pH1YkwtdCpL0RJSuQTEMBMWDW-4ywlq5UWSonGeuEUA?e=Q7Q7V8
https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/bagom-stjernerne-et-danseforloeb

