!
Mötas genom olika dansuttryck
Åk. F-6
Skapande skola och workshop med Odissi Dansproduktion
Indisk klassisk och västafrikansk dans tillåter mycket uttryck och stark
kroppsnärvaro. Att stampa rytmer, göra bodypercussion ihop och
använda mimik och gester kan verka befriande och utmana invanda
roller i klassen. Elever från förslagsvis två olika klasser dansar parallellt
i två klassgrupper indisk klassisk och västafrikansk dans. De möts
sedan på dansgolvet för att spegla och lära ut korta rörelsefraser för
varandra, ”battla” genom dansformernas olika rytmer och steg samt
mingla med egna skapade hälsningsgester. Dessa dansmöten kan
generera mersmak hos eleverna för rörelse, rytm, kroppsspråk och
dans från olika kulturer. Samtidigt får de reflektera kring vad och vem
en granne kan vara och hur vi kan lära känna och umgås med nya
grannar.
Se mer på http://www.odissi.se/se/produktioner/vi-är-grannar-nu.html
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Mötas genom olika dansuttryck kombineras med fördel med att se
föreställningen "Vi är grannar nu" Se vår hemsida www.odissi.se för mer
information.
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Odissi dansproduktion producerar föreställningar för barn och vuxna
med fokus på att utforska tekniken och uttrycken i klassisk indisk dans
i förhållande till annan och samtida scenkonst. Vi erbjuder workshopar
och skapande skola i samband med eller fristående från föreställningar.
Ulrika Larsen och Christel Bertling Szytek är två starka profiler inom
sina respektive dansstilar och är verksamma som dansare, koreografer
och pedagoger.
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Tidsåtgång:
Dansworkshop: 1
halvdag/grupp (2

halvklasser)
En fördjupad variant
med fler tillfällen
erbjuds också.
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Målgrupp: F-6
max antal/halvklass: 16
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Kostnad:
1 workshop: 6 500
2 workshopar: 12 000
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Vi behöver:
Två dans/idrottssalar
eller andra rum
lämpade för dans
Saknas ljudanläggning
tar vi med oss det.
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Dansföreställning:
"Vi är grannar nu"
subventioneras av DIS/
Dans i Stockholms Stad
och län. Se utbudsblad.
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Kontaktuppgifter:
Info: Ulrika Larsen
Odissi Dansproduktion
Telefon: 070-485 30 08
E-post: info@odissi.se
Hemsida: www.odissi.se
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