Sommarakademi på Moderna Museet
Dans, konst, hälsa och lärande 14 juni 2019
9.00 Registrering
Plats: Plan 4 vid huvudentrén
9.30 Välkomna!
Ann-Sofi Noring, överintendent Moderna Museet och Björn Sprängare, ordförande för
Institutet Dans i skolan hälsar välkommen.
9.40 Dans är uttryck, inlevelse och empati
Möten i dans mellan barn, ungdomar, professionella danskonstnärer och musiker inleder
sommarakademin i Auditoriet på plan 2.
10.10 Inspiration och reflektion kring barns möte med konsten och dansen
Maria Taube, intendent, Moderna Museet.
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och professor i
danspedagogik.
10.45 –12.00 Valfria parallella workshops
Workshop A: Möt det osynliga i konsten
Workshop med intendent Ylva Hillström och konstpedagog Jessica Eldenstjärna, Moderna
Museet. Vi ser teckningar av Hilma af Klint och De fem som skildrar en osynlig, andlig värld.
Därefter skapar vi egna abstrakta bilder och automatiska teckningar.
Workshop B: Mer rörelse i skolan = Mer dans i skolan!
Deltagarna får fördjupa sig i att dans handlar om fysisk aktivitet och kroppsmedvetenhet men
också mycket mer. Mötet med danspedagogiken för Dans i skolan sker genom de kulturella,
sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekterna. Teori och praktik går hand i
hand. Vi dansar tillsammans med skolelever och uttrycker tankar, idéer och känslor i dans
under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.
Workshop C: Rörelse i konsten
Vi ser konst som skildrar rörelse av Niki de Saint Phalle, Atsuko Tanaka och Henri Matisse.
Workshop med intendent Maria Taube.
Workshop D: Dans och språkutveckling
Dansläraren Ida Sandor har utvecklat projektet Dans, språk och identitet. Med hjälp av
dansen som språk tar eleverna till sig kunskaper och utvecklar uttryck och identitet samtidigt
som det handlar om fysisk aktivitet och det internationella språk som dansen är. I den här
workshopen som leds av Ida Sandor får vi många nya idéer som direkt kan prövas i

grundskola och förskola. Elever och lärare från Askebyskolan i Rinkeby och Kungsholmens
grundskola medverkar i workshopen.
12.00 – 13.00 Lunch
På egen hand ser vi Sharon Hayes: Echo och Moderna Museets samling.
Plats: Plan 2 utanför Auditoriet
13.00 – 14.15 Valfria parallella workshops
Workshop E: Utomhusskulpturer
Tillsammans med Maria Taube, intendent på Moderna Museet, möter vi utomhusskulpturer
på Skeppsholmen och gör egna verk av det vi hittar på marken.
Workshop F: Att skapa en långsiktig Dans i skolan-verksamhet
I den här workshopen får deltagarna kunskap i hur man kan förankra dansen som
uttrycksform i skolan. Hur får man med sig skolledning och kollegor och hur hittar man
finansiering och danslärare? Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor och skolutvecklare, och Cecilia
Björklund Dahlgren ansvarar för workshopen där konkreta exempel och strategier utvecklas
och diskuteras.
Workshop G: Danssagor: dans – kropp – genus
Anna Lindqvist är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, och kommer att
berätta om dans, kropp och genus. Tillsammans med Anna får vi prova på Danssagor och
veta mer om hur man kan arbeta med dans och genus i förskola och skola. Anna Lindqvist är
fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan.
Workshop H: Dans och språkutveckling samt Dans och matematik
Dansläraren Malin Morin har utvecklat metoder för hur man kan dansa matematik. I den här
workshopen får deltagarna själva prova på hur kroppen, rörelsen och dansen används för att
nå målen i matematik. Dansläraren Ida Sandor har utvecklat projektet Dans, språk och
identitet. Med hjälp av dansen som språk tar eleverna till sig kunskaper och utvecklar uttryck
och identitet samtidigt som det handlar om fysisk aktivitet och det internationella språk som
dansen är. I den här workshopen som leds av Ida Sandor får vi många nya idéer som direkt
kan prövas i grundskola och förskola.
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.45 Dans, konst, hälsa och lärande
Många rapporter visar att stillasittandet och ohälsan hos barn och unga ökar. Vi presenterar
och diskuterar hur vi kan nå nya grupper genom dansen och konsten.
Ulrika Nilsson från projektet Spring i benen berättar hur de arbetar för mer rörelse i skolorna i
Stockholms stad. Maria Taube talar om det konstpedagogiska arbetet på Moderna Museet.
Cecilia Björklund Dahlgren berättar om det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan.
Kulturrådet informerar om Kulturrådets statsbidrag Skapande skola som öppnat många
möjligheter för skolor som vill förankra arbetet med kultur i skolan.

15.45-17.00 Valfria parallella workshops
Workshop I: Streetdans på schemat
Ambra Succi är en efterfrågad dansare och koreograf från streetdansscenen. Workshopen
vänder sig till alla som vill lära sig mer och fördjupa sig i streetdansens estetik, teknik och
uttryck samt ta del av hur streetdans kan läras ut i skolan.
Workshop J: Danskroki
Tillsammans med konstpedagogerna och konstnärerna Malin Hillberg och Snezana Vuĉetíc
Bohm fångar vi rörelse i teckning.
Workshop K: Danssagor – dans – kropp – genus
Anna Lindqvist är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, och kommer att
berätta om dans, kropp och genus. Tillsammans med Anna får vi prova på Danssagor och
veta mer om hur man kan arbeta med dans och genus i förskola och skola. Anna Lindqvist är
fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan.
Workshop L: Mer rörelse i skolan = Mer dans i skolan!
Deltagarna får fördjupa sig i att dans handlar om fysisk aktivitet och kroppsmedvetenhet men
också mycket mer. Mötet med danspedagogiken för Dans i skolan sker genom de kulturella,
sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekterna. Teori och praktik går hand i
hand. Vi dansar tillsammans med skolelever och uttrycker tankar, idéer och känslor i dans
under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.
17.15 Överraskning i Auditoriet
17.30 Vi dansar in försommaren och sommarlovet
Dans och musik vid Picassos skulpturgrupp Déjeuner sur l’herbe.
17.45 Sommarakademin avslutas

