Dansprojektet ”Lonely Riders”
Communitydans med åk 1-9, Särskolan samt Skapande Skola
Möt professionella danskonstnärer och gör en föreställning!
Genom ett antal verkstäder där ni får prova på att arbeta med dans och rörelse, så kommer
ni att få möjlighet att sätta ihop en dansföreställning tillsammans med danskonstnärerna.
Föreställningen kan sedan visas för övriga på skolan, föräldrar och anhöriga, eller bara
internt för varandra i slutet av perioden. Deltagarna kan även vara med och påverka kostym
och scenbild.
Vi möter barn och ungdom från förskola, skola, särskola, fritidsgård eller gymnasium. Går det
så försöker vi blanda åldrar i ett möte. Vi arbetar ofta och gärna med nyanlända elever, som
kanske just kommit till Sverige, i ett integrerande och aktiverande syfte. Vid önskemål kan vi
även arbeta med rörlig bild och göra en koreograferad videofilm. Krävs ett stort tomt
rum/sal vid verkstad.
Det här projektet handlar om danskonst, delaktighet och social hållbarhet. Projektet är
utformat i communitydansanda och ska fungera som verktyg för social och mänsklig
utveckling, men också som utveckling av dansen och rörelse som konstform och scenisk
uttryck.
Ett communitydansprojekt* kan se ut på många olika sätt, men det finns några
gemensamma ramar:
• Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
• Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
• Vägen är lika viktig som målet
• Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
• Vi använder demokratiska metoder
Projektet har stor erfarenhet av att möta nyanlända barn och ungdomar och arbetar gärna i
grupper med blandade svenska och nyanlända elever om möjligt.

* Begreppet ”Communitydans” kommer från engelskan och är en metod som utvecklats i
Storbritannien, men samtidigt stämmer in med tillvägagångssätt och projekt som flera
koreografer och danskonstnärer har haft i Sverige och Norden sedan 30 år i mötet mellan
dans/rörelse och människor i samhället.
För mer information och inspiration till vad communitydans är
se: http://www.kulturivast.se/dans/communitydans http://danskonsulentdis.se/communitydans-första-sidan-2.

Priser utan subventioner
4.400 kr/ws och grupp enl Danscentrums avtal. 3.500 vid bokning av 3 eller fler. Minst 2
danspedagoger/grupp. Krävs lokal med tomt och rent golv, min 10x8 meter.
Kostnader för föreställning 10-15.000, diskuteras utifrån förutsättningar. Krävs lokal som
ovan plus plats för publik samt ev tekniska förutsättningar för ljus, ljud och teknik.
Produktionsfakta
Längd 1-2 tim/tillfälle. Målgrupp F-9 och Särskola. Spelperiod utifrån önskemål och resurser
från skolan.
Vi arbetar gärna med elever i halvklass, ca 15 pers/grupp. Vi kan ha 2 grupper parallellt om
det finns lokaler.
Vi har dansmöten/verkstäder med en grupp elever 3-10 gånger. Vi avslutar med att visa en
eller flera dansföreställningar för övriga skolan, där både elevgruppen och de professionella
dansarna är med.
Fakta om utövaren: Avart Dans & Rörelse vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa
förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige. Avart arbetar med att både
skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som
att sprida/undervisa dans till både professionella dansutövare och en bred grupp
dansintresserad allmänhet. Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och
ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva
dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops. Även lärare och
personal kan erbjudas workshop i förankrande syfte eller som teambuilding.

Medverkande danskonstnärer: Kerstin Abrahamsson, Catharina Allvin, Måns Erlandson,
Lotta Gahrton, Conny Jansson, Peter Lagergren
Kontakt/info: info@avartdans.se tel. 073-6005417 www.avartdans.se

Projektet stöds av och har samarbetat med bl a:
Nordisk Kulturfond, Lekfrämjandet, Kulturkontakt Nord, Kulturförv Region Sthlm samt DIS, ABF-Sthlm, Danscentrum
Stockholm, Värmdö Kommun, Österåkers kommun, Haninge kommun, Sthlms Stads kulturförv, Konstnärsnämnden samt
div skolor, gymnasier, äldreboenden, förskolor, kulturhus och företag i Region Sthlm

