Danskonsulenten

KulturSkåne

Praktisk dansdag – Dans i skolan
21 september 2007 i Simrishamn
			

Dans i Skåne erbjuder praktisk fortbildning till dig som arbetar med små barn och åk F-6. Det blir
en heldag som ger en enkel och grundläggande introduktion till dans som konstform, fysisk aktivitet och lärandemetod. Det blir en intensiv dag med såväl praktiska övningar som tid för reflektion och samtal. Kom och låt dig inspireras!
09.00-09.30 Samling och kaffe
09.30-11.00
		
		
		
		
		

Barn, dans och lärande
F- åk 3
Cecilia Björklund Dahlgren,
danspedagog och utveck-		
lingsledare för programmet
Dansi skolan, Kulturrådet.

09.30-11.00
		
		
		
		

Barns eget skapande & 		
uttryck åk 2-6
Jessica Ström, danspedagog, Kulturpedagogiska enheten, Simrishamn.

11.00-12.30
		
		
		
		
		

Lär med hela kroppen skapande dans i historieämnet åk 2-6
Eva Perbrand Magnusson,
danspedagog och danskonsulent Dans i Sörmland.

11.00-12.30
		
		
		
		
		

Barn, dans och lärande
F- åk 3
Cecilia Björklund Dahlgren,
danspedagog och utvecklingsledare för programmet
Dans i skolan, Kulturrådet.

12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00
		
		
		
		
		

Lär med hela kroppen skapande dans i historieämnet åk 2-6
Eva Perbrand Magnusson,
danspedagog och danskonsulent, Dans i Sörmland.

13.30-15.00
		
		
		
		

Barns eget skapande &
uttryck åk 2-6
Jessica Ström, danspedagog, Kulturpedagogiska enheten, Simrishamn.

15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Hur lyckas vi med Dans i skolan?
Vad krävs för att nå framgång med dans i skolan? Samtal och reflektioner.
		
Moderator :Cecilia Björklund Dahlgren.
						

Dans i Skåne/Danskonsulenten
Palladium
Tel: 040-12 85 80
Södergatan 15
0705-64 56 51
211 34 Malmö

E-post: maria.ogestad@skane.se
www.skane.se/dans

Danskonsulenten

KulturSkåne

Arrangör: Kultur Skåne/Dans i Skåne
Medarrangör: Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn
Tid: Fredag 21 september 09.00-16.30
Plats: Kulturskolan i Simrishamn, Norregatan 17 (Västra Parkskolan)
OBS! endast 40 platser. Deltagarna kommer att delas in i två grupper och alla deltar i alla
workshops som löper parallellt.
Deltagaravgift: 150 kr (200 kr inkl. moms). För- och eftermiddagsfika och arbetsmaterial
ingår (lunch ingår ej). Deltagaravgiften faktureras i efterhand.
Anmälan: Maila din anmälan med uppgifter om namn, adress, telefonnummer och
e-mailadress till maria.ogestad@skane.se senast den 20 augusti. Anmälan är bindande,
men kan överlåtas till annan person. Om du får förhinder vill vi att du meddelar detta senast den 30 augusti, om ej debiteras en avanmälningsavgift på 100 kr.
Hjärtligt välkomna!
Dans i Skåne
Danskonsulent Maria Ogestad
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