HAVET STORMAR
Ur leken växer dansen
Dansprojekt för förskolan, lågstadiet, särskolan
Kan göras som Skapande Skola projekt

Projektet utgår från temat lekar. Hur kan dans integreras i leken? Hur leker vi fram
dans och rörelse ur fantasibilder. Det här projektet passar även bra för förskole-,
lågstadie-, och särskoleelever som är nyanlända i Sverige att tillsammans med sina
svenska vänner i klassen leka fram dans och rörelse.
Upplägg
Medverkande barngrupper får ett antal verkstäder med två dansare och en musiker och
som avslutning ser de dans- och musikföreställningen ’Havet Stormar’ som delvis
baseras på saker vi gjort under verkstäderna med barnen.
Detta upplägg kan justeras så att det passar förutsättningarna för de barn vi möter.
Vid ett fördjupar Skapande Skola-projekt, inleds projektet med studiebesök på
förskola/skola, där danskonstnärer/musiker är med och tar del av barns olika lekar
som är aktuella just nu. Vi kommer då att studera om det har integrerats lekar som
uppenbart är från andra kulturer, om det finns nyanlända barn på skolan/förskolan.
Efter det följer en fortbildning för samtliga deltagande barns lärare/pedagoger, så att
projektet blir ordentligt förankrat samt att pedagogerna kan fortsätta att arbeta med
detta dansupplägg efter att vårt residens är avslutat.

Bakgrund och syfte- ett integrerande arbete
I ett samarbetsprojekt med Värmdö Kommun och Kulturförvaltningen Region Sthlm,
har Avartdans mött förskolor på Värmdö under 2019. Det gjordes då en pilot för att
presentera hur ett projekt med dans baserat på lekar och relationer kan se ut. Utifrån
kända och okända lekar från olika kulturer och utifrån deltagande i barns lekar, fick vi
inspiration till att skapa ett leklandskap som styrs av rörelse och dans, musik, ljud,
ramsor och sång.
Tidsplan Havet Stormar, t ex Skapande Skola (kan vara ett urval)
Inledning
Dans/musikkonstnärer gör studiebesök i barngrupper.

Fortbildning
Med samtliga deltagande barns lärare/förskolepedagoger.
Dansverkstäder
Med barngrupper och deras pedagoger, gärna halvklass eller max 20 barn/grupp.
3 verkstäder per grupp i en utvecklande process, kan vara t ex 1 gång/vecka.
Föreställning
För samtliga delatagande barn och pedagoger efter att verkstäderna är genomförda.
Även andra klasser/grupper på skolan/förskolan kan bjudas in.
Priser utan subventioner samt fakta
Grundpriset är 4.400 kr/verkstad med rabatt 3.500 kr/verkstad när vi gör 3 verkstäder
per dag. 1 timme per verkstad. Stort möbelfritt golv, ej sten/betong.
Grundpriset är 12.500 kr för föreställning, 2 föreställningar/dag tot 19.500.
Det finns mängdrabatter, subventioner och andra överenskommelser som kan göras
utifrån projektets omfattning, så kontakta oss alltid för anpassning till just era
förutsättningar och önskemål.
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.

En trailer på 5 min från pilot i Värmdö Kommun finns att se.
Referenser
Lotta Österholm, förskolechef Värmdö tel. 070-1680486
Agneta Jörlander, kultursek Värmdö kommun tel. 070-6748833

Havet Stormar är ett dansprojekt producerat av Avart dans & rörelse tillsammans med
medverkande konstnärer. I samarbete med Värmdö Kommun, Lekfrämjandet, ABF-Sthlm och
DIS- Region Sthlm.
Kontakt/info: info@avartdans.se tel. 073-6005417 www.avartdans.se

