Manifestation för dansen i samhällsutvecklingen
Piteå den 13 mars 2013
Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet
arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare
från Norrbotten och Västerbotten. Syftet är:
•
•
•
•
•
•

att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i
samhället med hjälp av danskonsten.
att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan
Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.

Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens
vackra danssalar i Piteå. Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också
workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet
dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
Mer info per telefon: 070-586 1515
Dansmanifestationen kommer ge inspiration, erfarenhetsutbyte och utvecklade
nätverk. Piteå kommun, Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet
hälsar er välkomna till Piteå!
Peter Roslund				
Ordförande i kommunstyrelsen		
Piteå kommun				

www.dansiskolan.se

Cecilia Björklund Dahlgren
Verkschef för Institutet Dans i skolan
Universitetslektor i dans vid LTU

PROGRAM
Plats: Piteå 13 mars kl. 11-16, Musikhögskolan, Snickargatan
Lokal: Acusticum och Danslärarutbildningens stora danssal
Kl. 11.00

Lunch i Acusticums restaurang

Kl.12- 12.50 Välkomna!
Peter Roslund, ordförande i kommunstyrelsen, Piteå, Christer Wiklund, prefekt KKL vid Luleå tekniska
universitet och Cecilia Björklund Dahlgren verksamhetschef Institutet Dans i skolan.
Möte i dans mellan elever, rektorer, politiker, lärare, tjänstemän, dansforskare, studenter och lärarutbildare från Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna i Danslärarutbildningens stora danssal.
Kl. 13.00-16.00 Genombrott för Dans i skolan i Sverige – Norrbotten och Västerbotten visar vägen!
Idéseminarium:
• Presentationer från kommunerna
• Intresse och ansvarstagande för dansen i samhällsutvecklingen
• Svenska Balettskolan Norr
• Internationell plattform Dans och Lärande
• Dans i skolan-Biennal 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen. Idéutveckling, diskussioner
och erfarenhetsutbyte
Parallellt kan deltagarna välja dans-workshops, gemensam paus ca 14.15-14.45
Kl. 13-14.15 DANSMATTE
Under ledning av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå tekniska universitet
Kl. 13-14.15 KLASSISK BALETT
Under ledning av Ola Beccau, universitetslektor i balett vid Luleå tekniska universitet
Kl. 14.45-16.00 STREETDANS
Under ledning av Jenny Baldemar, danspedagog i Kiruna kommun
Kl. 14.45-16.00 KLASSISK BALETT
Under ledning av Ola Beccau, universitetslektor i balett vid Luleå tekniska universitet
16.00 Avslutning

