
”MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE”

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

VI TILBYDER:
Danseforløb til mellemtrin og udskoling. Hvert forløb består af et laboratorium, 
hvor eleverne 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 to danseforløb på én dag, sådan at 2 x 50 elever kan få en helt 
speciel danseoplevelse.

AARHUS den 9. – 18. november 2021

4.-9. KLASSE

ET DANSEFORLØB MED Running sculptures



Om danseforløbet

FORESTILLINGEN & LABORATORIum
Hvordan føles det, når vi opdager, at vi hele tiden er med til at skabe og påvirke den virkelighed, som vi deler med hinanden?
Med kroppen på opdagelse inviterer os med på en rejse, hvor vi undersøger verden gennem bevægelse, ord, krop og musik.
Sammen med tre professionelle dansere udforsker vi, hvordan man kan blive klogere med kroppen ved at være med i den kre-
ative proces.

Danserne er i spil på gulvet, mens eleverne bliver involveres via forskellige valg, som de skal tage stilling til. På den måde er ele-
verne selv med til at skabe koreografien og være aktive i dansen. Og de opdager, at ikke to oplevelser er ens – at deres valg har 
indflydelse på deres egen og kammeraternes oplevelse.

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

VARIGHED I ALT: CA. 90 MINUTTER

Praktisk information
I får to danseforløb på én dag på jeres skole i perioden tirsdag den 9. – torsdag den 18. november 2021

For dansernes skyld foreslår vi, at forløbene ligger eksempelvis kl. 8.30-10.00 og 10.30-12.00 eller måske kl. 11.30-13.00 og 
13.30- 15.00, så danserne har en halv times pause mellem forløbene. Du skal skrive tidspunkterne, som I ønsker, når du tilmelder.

Målgruppe & antal
Mellemtrin og udskoling
To klasser eller 50 elever pr. forløb (altså op til 100 elever pr. dag). Minimum to lærere, der deltager aktivt. De samme lærere 
under hele besøget.

PÅKLÆDNING
Eleverne skal møde omklædte i træningstøj.

KRAV TIL LOKALE
Forestillingen og laboratoriet 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 skal være opvarmet. Der skal være et fungerende 
musikanlæg i lokalet (ikke ghettoblaster).

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

Tilmelding
https://www.ulfiaarhus.dk/node/6270 
Klik på den ønskede dato nederst på siden.

Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Telefon 4185 6669

Deltag i lærerworkshop
Vil du være bedre til at formidle glæden 
ved at danse og bevæge sig i skolen?
Savner du konkrete redskaber til arbejdet 
med bevægelse og udtryk?
På workshoppen møder du de dansere, 
som I får besøg af. Læs mere her:
ulfiaarhus.dk/udbyder/dansehallerne

Torsdag den 4. november 2021 kl. 14-17 

https://www.ulfiaarhus.dk/gratis-undervisningsforloeb-grundskolen
https://www.ulfiaarhus.dk/node/6270  
https://www.ulfiaarhus.dk/kursus/dans-og-koreografi-med-running-sculptures

