
Dans i coronans tid
Pedagogiska dansverkstäder,  

Skapande Skola och dansföreställningar 

Många skolor, förskolor och arrangörer ger nu uttryck för att de behöver hjälp av kulturaktörer 
som kan erbjuda aktiviteter som är möjliga att genomföra med hänsyn till de restriktioner som 
gäller för att undvika spridning av Covid 19. 

Att skapa vardaglig normalitet i denna tid av undantagstillstånd är viktigt för både barn och 
vuxna, för både elever/förskolebarn och skolpersonal/pedagoger. 

Därför har Avart Dans & Rörelse bearbetat och ”corona-anpassat” sin metod för att arbeta 
med verkstäder, föreställningar och Skapande Skola-projekt. 

I korthet erbjuder vi detta:

• Dansföreställningen Havet Stormar, som vänder sig till förskolebarn från 4 år till åk 3 
samt Särskolan, kan erbjudas som Skapande Skola-projekt för halvklasser (grupper om 
10 – 20 elever) i utomhusmiljöer med lämpligt underlag för dans eller i lämpliga större 
rum som uppfyller kraven på att hålla avstånd mellan deltagarna. Lokal för föreställnin-
gen inne eller ute samt anpassat publikantal diskuteras vid varje bokning. 

• Communitydansprojektet Lonely Riders kan erbjudas som Skapande Skola-projekt för 
årskurserna 3 – 9, samt som communityprojekt för gymnasieskola och folkhögskola. 
Här gäller samma begränsning av gruppens storlek och vi kan bedriva arbetet i valfri 
utomhusmiljö eller i stort samlingsrum/gymnastiksal.  

• Vi bedriver arbetet utifrån Folkhälsomyndighetens Information till förskola och 
skola om covid 19 (uppdaterad senast 26 mars 2020) samt utifrån FHMs matris för 
Riskbedömning av arrangemang (uppdaterad senast 29 mars 2020).  

• Vi är flexibla, utgår från skolornas behov och skapar projektens upplägg i samverkan 
med varje skola.

Vi bifogar information om de vanliga uppläggen för Havet Stormar och Lonely Riders. 
Där kan ni läsa mer om tematik och arbetsmetoder, samt hämta information om priser och 
kontakter för bokning. 

Har ni andra idéer kring hur arbete med scenkonst och kulturpedagogik kan bedrivas i 
skolan med hänsyn till att minska spridning av Covid 19 så hör av er till oss! 

Med vänlig hälsning
Avart Dans & Rörelse
Kontaktuppgifter:  info@avartdans.se  tel. 073-600541

www.avartdans.se



HAVET STORMAR

Ur leken växer dansen 
Avart dans och rörelse har skapat ett landskap som styrs av rörelse, dans, musik och ljud. 
Leken växer fram i stunden, skapar situationer och bygger upp en egen värld. 

En värld som är hur verklig som helst...

En lekfull föreställning
Lek kräver lekfullhet men kan samtidigt vara allvarlig och väldigt seriös. Den kan
snabbt ändras, avbrytas, bytas ut mot något annat. Hur gör man när man inte får
som man vill? Går man sin egen väg eller försöker man förhandla med gruppen?
En härlig, underhållande föreställning som inbjuder till många leenden och skratt. 

I ett pilotprojekt på Värmdö genomförde Avart dans och rörelse många skapande verkstäder 
med barn runt temat lekar genom dans och rörelse. Detta arbete, med inspiration från bar-
nen och deras uppslag på rörelser och lekar, ligger till grund för föreställningen. 

Välkomna in i ett leklandskap som styrs av rörelse och dans, musik, ljud, ramsor och sång. Vi 
undersöker konstnärligt och skapar ett scenrum där en lek blir till dans och en dans blir till lek.
Publiken kan erbjudas en liten workshop som avslutning direkt efter föreställningen.

Dans- och musikföreställning för lågstadiet, 
förskolan, särskolan och familj. Kan göras som ett  

Skapande Skola-projekt.

Presenterar



• Målgrupper: Lågstadiet, förskolebarn från 4 år, särskolan samt familj 4-104 år 
• Max publik föreställning: 80 barn + pedagoger beroende på lokalens storlek
• Föreställningens längd: 35 min + ev interaktiv avslutning 15 min
• Lokal: Minst 10 x 15 m tomt rum med rent golv i trä eller gummi- inkluderar publik-

platser, 4 m takhöjd samt eluttag. Mörkläggning krävs. Alt teaterscen 10 x 7 m (bredd x 
djup)- exlusive publikplatser

• Bygg/rivtid scenrum: Bygge inkl uppvärmning dansare 4 timmar, riv 1 timme
• Bär- och bygghjälp: 1-2 personer- 2 tim inlast-bygge, 1 tim riv -utlast 

Kostnader
14.000 kr/föreställning. 2 föreställningar på samma dag/scen tot 21.000 kr.  
Kostnaderna inkluderar hyra av scenteknik, men ej dess transport.
För föreställningar utanför region Stockholm tillkommer resor, boende och traktamenten.

Det kan finnas mängdrabatter, subventioner och andra överenskommelser som kan göras 
utifrån projektets omfattning, så kontakta oss alltid för anpassning till just era förutsättning-
ar och önskemål.

Medverkande 
Dans och musik:  Kerstin Abrahamsson, Conny Laxell, Måns Erlandson
Scenografi: Camila Ed och medverkande artister
Kostym: Camila Ed
Ljusbild: Wille Wenner & Lina Benneth
Film/foto: Håkan Schüler
Producent: Göran Lidbrink

En trailer på 5 min finns här: https://youtu.be/4gCbrr7WP74
Hela föreställningen kan ses här: https://youtu.be/F195KnMZDD0
Pressbilder: www.avartdans.se

Referenser
Lotta Österholm; förskolechef  Värmdö tel. 070-1680486
Agneta Jörlander; kultursek Värmdö kommun tel. 070-6748833

Produktion och idé: Avart dans & rörelse
Med stöd av: Värmdö Kommun, Lekfrämjandet, ABF-Sthlm samt DIS 

och Kulturförvaltningen i Region Sthlm

Kontakt/info: info@avartdans.se  tel. 073-6005417

Information

www.avartdans.se


