DANS I SKOLAN – BIENNAL 8-10 oktober 2014

Dans i skolan för alla!
Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet, Skellefteå och Piteå
arrangerar en nationell mötesplats för elever, lärare, rektorer,
forskare, danskonstnärer, beslutsfattare och näringsliv.

www.dansiskolan.se

Onsdag 8/10 Skellefteå

13.30 -14.30

Stadsvandring ”Dans i miljöer”

Nordanå kulturcentrum

14.45 -16.00

Parallella workshops och seminarier

9.30-10.30

E. Vindarna, solen och renarna – så gjorde Eva Dahlgren danskonst med barnen
Eva Dahlgren skapade för Bolidens barnbalett ”riktig” koreografi för dansande barn inspirerad både av Isadora Duncan och
konstklimatet i sin samtid. Hon lät barnen möta danskonst som
egen upplevelse. Ett seminarium med Margareta Sörenson
danskritiker och lärare vid Danslärarutbildningen i Piteå, forskar om Eva Dahlgren och rötterna till Dans i skolan .Hon visar
några av de koreografier som fortfarande används av dagens
danslärare som Vindarna, Rendansen och Järven och riporna.

Registrering

10.30 Invigning av Dans i skolan-biennalen 2014
Dansande skolbarn och professionella danskonstnärer manifesterar betydelsen av dans i skolan. Kommunalråden Lorentz
Burman från Skellefteå, och Peter Roslund från Piteå inviger
tillsammans med elever från Boliden och Skellefteå, dansgruppen Druzhba, dansarna Hanna Hedman, Yared Cederlund och
Lilly Zetterberg samt konsertpianisten Roland Pöntinen.
11.15-12.30

Parallella workshops och seminarier

A. Danskonst på schemat i Boliden
Den svensk-franska danskonstnären Hanna Hedman har själv
sina rötter från Bolidens Barnbalett och som barn turnerade
hon runt med Barnbaletten i Europa. I dag är Hanna verksam som dansare bl.a vid Centre de Danse National i Paris.
I workshopen visar Hanna tillsammans med grundskolelever
från Bolidenskolan hur man kan fördjupa sig i de konstnärliga
processerna och skapa dans.
B. Isadora Duncan-workshop
”Dans är det naturligaste och vackraste bidraget till barns utveckling. Endast den utbildning som innehåller dans är riktig.”
Citat från Isadora Duncan 1920-talet. Deltagarna får möta
Isadora Duncans filosofi och tradition och lära sig autentisk
Duncan-koreografi av Kathleen Quinlan Zetterberg, en av de
främsta Isadora Duncan-tolkarna.
C. Skellefteå — först i Sverige med dans i skolan
1978 var Skellefteå först i landet med att introducera dans på
schemat under ledning av danspedagog. I den här workshopen
visar danslärarna från Skellefteå hur dansen utvecklas i skolorna i dag. Exempel från förskolan, grundskolan, gymnasiet,
Dans och Balettföreningen och Växthuset. Dans som konstform
i skolan - dåtid, nutid och framtid är ett projekt med stöd från
Kulturrådets Skapande skola som också presenteras.
D. GAGA
Intresset växer för GAGA både hos professionella dansare och
amatörer. GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och
om att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret och
bygga explosivitet och snabbhet utifrån den egna kroppens
förmåga. Man upptäcker sambandet mellan ansträngning och
njutning. GAGA har skapats av Ohad Naharin, koreograf och
ledare för världsberömda Batsheva Dance Company. I den här
workshopen får deltagarna dansa under ledning av Dough
Letheren och Rebecca Hytting, tidigare dansare i BDC.
12.30 -13.30

Lunch

F. Jazzdansimprovisation
En workshop med den amerikanska danskonstnären Patricia
Greenwood Karagozian verksam i Paris, och Marcelle Bonjour,
grundaren av Frankrikes nationella centrum för Dans i skolan
och konsult i Frankrike och Europa för dans och konst i skolorna. I workshopen är improvisation och musik i relation till
jazzdansens specifika estetik utgångspunkten. Deltagarna får
möta hur man kan arbeta på gymnasium eller högskola med
dansanalys ur ett kulturhistoriskt perspektiv på jazzdans.
G. Rysk dans i skolan-verksamhet från Archangelsk
De ryska danspedagogerna Svetlana Korepanova och Lidia Takhtarova visar hur de undervisar barnen från dansensemblen
Druzhba vid kulturskolan i Archangelsk. Deltagarna i workshopen får också själva dansa. Allt sker till ackompajnemang av
dragspelaren Ivan Korepanov.
H. Danssagor för förskolan och lågstadiet
Det finns ett ökat intresse för dans i förskolan. I den här workshopen får du som deltagare möjlighet att själv dansa och få
inspiration till hur man kan arbeta med danssagor tillsammans
med barn. En workshop med
utgångspunkt i dans, fantasi och
språkutveckling under ledning
av dansforskaren och prefekten
Anna Lindqvist vid lärarutbildningen vid Umeå universitet.
15.45-16.30

Kaffe

16.30-17.15 Våroffer – Åttioåtta
tangenter, tjugo fingrar och en
dansare
Våroffer räknas till ett av de mest
banbrytande verken i musikhistorien men påverkade också starkt
utvecklingen av den moderna
dansen och scenografin. Två av
Sveriges främsta konsertpianister, Love Derwinger och Roland

Pöntinen har tidigare framfört Våroffer på två flyglar tillsammans med legendariska Paul Taylor Dance Company i Stockholm (Dansens Hus) och under Festspelen i Bergen. Förra året
spelade duon Stravinskijs version för fyra händer (på ett piano
som i dagens föreställning) under Gotland Chamber Music
Festival för att markera hundraårsminnet av Parispremiären.
I Skellefteå framför Derwinger och Pöntinen Våroffer tillsammans den franska dansaren Julie Salgues som dansar Danse
sacrale, L’Élue (”Den utvalda”) i ny koreografi av den franska
koreografen Dominque Brun.
17.30-18.45

Parallella workshops och seminarier

I. Nya visioner och strategier för dans i skolan
Regeringen föreslår 100 timmar mer idrott i grundskolan och
oppositionen föreslår att satsningarna bör prioriteras till
lågstadiet. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet
dagligen stärks och kunskapen om att det inte räcker med
traditionellt idrottande öppnar nya dörrar för dansen i skolan.
Visioner och strategier lyfts fram i detta seminarium.
Exempel på frågor som diskuteras:
• Hur kan dansen som uttrycksform stärkas och vidareutvecklas till alla grundskolor?
• Vad betyder Kulturrådets satsning på Skapande skola för
dansens förankring i skolorna ?
• Bör inte också förskolebarnen få möta dansen som konstform i större utsträckning?
• Hur ser ansvarstagandet ut för dansen inom gymnasieskolorna?
Dessutom diskuteras rektorernas och förskolechefernas betydelse i förändringsarbete och hur dansfrämjandet inom olika
politikområden kan gå till. Ett samtal förs mellan representanter från kommuner, utbildningsväsendet, grundskolor, gymnasieskolor och högskolor. Moderator: Cecilia Björklund Dahlgren
J. Street på schemat
Yared Cederlund, en av landets ledande inom streetdansen,
håller i den här workshopen som vänder sig till deltagare som
vill fördjupa sig i streetdansens teknik och estetik och ta del av
hur streetdans kan läras ut i skolan.
K. Våroffer
Den här workshopen vänder sig i första hand till dansare,
koreografer och danslärare som vill arbeta med den franska
koreografen Dominique Brun och fördjupa sig i hennes sätt att
arbeta med Våroffer. Utgångspunkten är konstnärliga processer, improvisation och tolkning.
19.30 Middag och överraskningar på Stadshotellet i Skellefteå
21.00

Buss till Piteå

Torsdag 9/10 Piteå
Studio Acusticum och Danslärarutbildningen
8.00-9.15

Parallella workshops och seminarier

L. GAGA
Workshop där deltagarna dansar GAGA under ledning av
Dough Letheren och Rebecca Hytting, tidigare dansare i BDC.
M. Piteå – en unik danskommun
I Piteå finns dans på schemat i alla grundskolor, Dans och Musikskolan, ett dansgymnasium med spetsutbildning, Svenska
Balettskolan och Sveriges första danslärarutbildning vid Luleå
tekniska universitet inklusive forskning inom området dans och
lärande. I den här workshopen presenterar danslärarna från Piteå hur dansen utvecklas i grundskolorna och på gymnasiet. Ett
Skapande skola-projekt för att stärka dansen som konstform i
grundskolan med hjälp av ökat samarbete mellan koreografer
och danslärare presenteras också.
N. Isadora Duncan-workshop
”Dans är det naturligaste och vackraste bidraget till barns utveckling. Endast den utbildning som innehåller dans är riktig.”
Citat från Isadora Duncan 1920-talet. Deltagarna får möta
Isadora Duncans filosofi och tradition och lära sig autentisk
Duncan-koreografi av Kathleen Quinlan Zetterberg, en av de
främsta Isadora Duncan-tolkarna.
O. Bedömning i dans på gymnasiet
Ett idéseminarium för att diskutera bedömning i dans vid estetiska program på gymnasiet. Seminariet leds av Ninnie Andersson, doktorand i pedagogik, inriktning bedömning vid Luleå
tekniska universitet. Dessutom medverkar Josephine Björklund
från Fryshusets gymnasium i Stockholm och Lina Andersson
från Holavedsgymnasiet i Tranås. Deltagarna får möjlighet att
diskutera frågeställningar inom området bedömning.
9.30-10.45
Koreografer i skolan
Presentation för samtliga deltagare. Den franske koreografen
Stéphane Imbert visar hur han tillsammans med lågstadieelever i Backeskolan i Piteå skapar dans med utgångspunkt i
improvisationen. Marcelle Bonjour, grundaren av Frankrikes
nationella centrum för Dans i skolan och konsult i Frankrike
och Europa för dans och konst i skolorna presenterar den
franska modellen med koreografer i skolan. Samtal om hur vi i
Sverige ska kunna inspirera fler koreografer till att skapa dans
tillsammans med elever i skolorna.
11.00-11.40
Dans i skolan för alla!
Dansföreställning för alla deltagare, ett möte i dans mellan
bredd och elit. Elever från Svenska Balettskolan i Piteå och
danslärarstudenter från Danslärarutbildningen framför

koreografi av Isadora Duncan. Dansensemblen Druzhba från
Archangelsk och elever från Svenska Balettskolan i Göteborg
dansar. Dough Letheren och Rebecca Hytting, tidigare dansare i
Batsheva Dance Company framför ett stycke ur korografin Sara,
ett verk skapat 2013 av Sharon Eyal och Gai Behar i original
för Nederlands Dance Theatre 2. Dessutom medverkar första
solisterna Adilijiang Abudureheman och Minji Nam från Kungl.
Baletten i Stockholm med ett pas de deux ur Korsaren. Slutord
från Erik Höglund, prorektor LTU, Sam Nilsson, ordförande, Institutet Dans i skolan och Peter Roslund, kommunalråd i Piteå.
11.40-12.40

Lunch

12.45-14.00

Parallella workshops

P. Barnens delaktighet i Kirunas stadsflytt
Dans i förskolorna och i grundskolorna i Kiruna vidareutvecklas. Snart kommer stora delar av Kiruna flyttas och en helt ny
miljö ska ta form med hjälp av barnens delaktighet genom
dans och arkitektur. Förskolechefen Katarina Sixten Inga,
dansläraren Jenny Baldemar och förskollärare tillsammans
med Cecilia Björklund Dahlgren presenterar Skapande skolaprojektet ”Stadsflytten”. Deltagarna får själva dansa och pröva
på en koreografi om Kiruna.
Q. Våroffer
Den här workshopen vänder sig till dansare, koreografer och
danslärare som vill möta den franska koreografen Dominique
Brun och hennes sätt att arbeta med Våroffer. Utgångspunkten
är konstnärliga processer, improvisation och tolkning.
R. Dans i skolan i Skärholmen, Umeå och Värmdö
I den här workshopen får deltagarna möta erfarenheter från
olika kommuner som introducerat dans som kunskapsområde
på schemat. Danspedagogen Magnus Andersson presenterar hur han arbetar med dans i skolan i Värmdö kommun.
Danskonstnären Kathleen Quinlan Zetterberg berättar om sitt
arbete med dans i Walldorfskolan i Umeå. Danslärarstudenten
Ida Sandor visar hur det nystartade Skapande skola-projektet
Dans, språk och identitet i Västerholms friskola i Skärholmen
utvecklas. I workshopen får deltagarna själva dansa.
S. Jazzdansimprovisation
En workshop med den amerikanska danskonstnären Patricia
Greenwood Karagozian verksam i Paris, och Marcelle Bonjour,
grundaren av Frankrikes nationella centrum för Dans i skolan
och konsult i Frankrike och Europa för dans och konst i skolorna. I workshopen är improvisation och musik i relation till
jazzdansens specifika estetik utgångspunkten. Deltagarna får
möta hur man kan arbeta på gymnasium eller högskola med
dansanalys ur ett kulturhistoriskt perspektiv på jazzdans.
T. Norrdans och Dans i Nord
Robert Karlsson, danschef för Norrdans presenterar uppdrag
och verksamhet, och verksamhetschefen Marie Sturdy-Larsson

presenterar Dans i Nord.
14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.30 Kulturens och dansens betydelse för utbildning
och samhällsutveckling
Ett samtal mellan politiker och representanter från kulturområdet, utbildningsväsendet och näringslivet. Medverkande:
Robert Weil, grundare av och ordförande i Proventus, Eva
Bojner Horwitz, forskare inom kulturhälsa och dans, Johannes
Öhman, balettchef för Kungl. Baletten, Operan, Lina Sjöquist,
generalsekreterare för Familjen Robert Weils stiftelse, Peter
Roslund, kommunalråd i Piteå, Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor i
Hjulsta skolor och Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
för Institutet Dans i skolan.
15.30–16.10
Gaga for the People – för alla
Deltagarna dansar GAGA under ledning av Dough Letheren och
Rebecca Hytting, tidigare dansare i Batsheva Dance Company.
16.15-17.45

Parallella workshops

U. GAGA
Workshop där deltagarna dansar GAGA under ledning av
Dough Letheren och Rebecca Hytting, tidigare dansare i BDC.
V. Vindarna, solen och renarna — så gjorde Eva Dahlgren
danskonst med barnen
Ett seminarium med Margareta Sörenson, danskritiker och lärare vid Danslärarutbildningen i Piteå forskar om Eva Dahlgren
och rötterna till Dans i skolan. Hon visar några av de koreografier som fortfarande används av dagens danslärare som
Vindarna, Rendansen och Järven och riporna.
X. Danslärare, en ny lärarkategori
Det här seminariet arrangeras av unga nyutbildade danslärare
och danslärarstudenter som bjuder in till samtal om den nya
lärarkategorin, dansläraren. Unga danslärare ger sina visioner
med sitt yrkesval. Förväntningar, möjligheter och utmaningar
diskuteras. Nätverket för Sveriges danslärare presenteras.
Y. Rysk dans i skolan-verksamhet från Archangelsk
De ryska danspedagogerna Svetlana Korepanova och Lidia Takhtarova visar hur de undervisar barnen från dansensemblen
Druzhba vid kulturskolan i Archangelsk. Deltagarna får själva
dansa till ackompanjemang av dragspelaren Ivan Korepanov.
Z. Street på schemat
Yared Cederlund, en av landets ledande inom streetdansen,
håller i den här workshopen som vänder sig till deltagare som
vill fördjupa sig i streetdansens teknik och estetik och ta del av
hur streetdans kan läras ut i skolan.
18.30 Middag & överraskningar på Acusticum, Restaurang
två kök

Fredag 10/10 Piteå
Studio Acusticum och Danslärarutbildningen
8.15-9.30

Parallella workshops

Å. Workshop i klassisk balett
En worksshop i klassisk balett som vänder sig till dansare,
koreografer,danslärare och danslärarstudenter. Fokus på teknik
och den klassiska balettens specifika estetik. Dansklassen leds
av Olof Westring fd premiärdansör vid Kungliga Operan i Stockholm och numera dansstrateg i Norrbotten.
Ä. Workshop i jazzdans med Katarina Lundmark
Den här workshopen vänder sig till dansverksamma som vill
fördjupa sig i jazzdansimprovisation som ett didaktiskt och
konstnärligt verktyg i undervisning och skapande. Musikalitet,
fysikalitet och kreativitet står i fokus. Katarina Lundmark, lektor, huvudlärare samt student på Masterutbildning i samtida
dansdidaktik vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, leder
workshopen.
Ö. Inspiration och metod för Dans i skolan, en workshop av
Sveriges danskonsulenter
Inom föreningen SRD-Samarbetsrådet för regional dansutveckling finns samlade erfarenheter från dans i skolverksamheter.
De regionala danskonsulenterna bjuder på inspiration och
erfarenhetsutbyte. Under denna workshop får du ta del av
redan genomförda projekt runt om i landet samt får konkreta
tips på hur din skola kan arbeta med dans tillsammans med en
danskonstnär eller danslärare.
9.30-10.00

Paus med kaffe

10.00-13.00

Parallella seminarier

FORSKNINGSSEMINARIUM
Doktorander och seniora forskare inom danspedagogik presenterar sin forskning.
Birgitta Sandström, docent i pedagogik, lektor vid Stockholms
Konstnärliga Högskola/Dans och Cirkushögskolan, Danspedagogers språkbruk: en studie om dansundervisning på gymnasiet.
Ninnie Andersson, Doktorand i pedagogik, inriktning bedömning vid Luleå tekniska universitet, Bedömning i dans – ett
intersubjektivt sammanhang.
Annika Notér Hooshidar, Lektor modern och nutida dans vid
Stockholms Konstnärliga Högskola/Dans och Cirkushögskolan,
Dans – förkroppsligad multimodal praktik, om kommunikation i
dansundervisning.

Torun Mattsson, Doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö
högskola, Expressiv dans på schemat – estetiskt erfarande och
ovanliga läroprocesser i ämnet idrott och hälsa.
Cecilia Ferm Thorgersen, Professor i musikpedagogik vid Luleå
tekniska universitet, Dans som estetisk kommunikation – aspekter av delaktighet och lärande i skolsammanhang.
Märtha Pastorek Gripson, Högskolan Väst, doktorand i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
vid Göteborgs universitet, Dans och genus i grundskolans
danspraktik.
Britt-Marie Styrke, fil dr i idéhistoria med dans- och utbildningsvetenskaplig inriktning. Universitetslektor vid Umeå
universitet, Dans och kunskapande.
Anna Lindqvist, forskare och universitetslektor vid Umeå universitet, Dans och genus i förskolan.
YRKESDANSSEMINARIUM
Ett seminarium med experter från England, Frankrike och Sverige som samtalar om rekrytering till yrkesdansarutbildningar
och vad som krävs för att utbilda yrkesdansare med utgångspunkt i klassisk balett.
Geneviève Meley-Othoniel, vetenskaplig delegat för utbildningen i konst och kultur vid myndigheten för högre utbildning
och forskning samt särskild rådgivare till ledningen för
National Conservatory of Music och dans i Paris
Diane van Schoor, f.d principal teacher på Royal Ballet School,
lower school, England
Olof Westring, fd premiärdansare vid Kungliga Baletten i Stockholm
Emma Idén, konstnärlig ledare och verksamhetschef för
Svenska Balettskolan i Piteå
Helen Sjöstedt, konstnärlig ledare och verksamhetschef för
Svenska Balettskolan i Göteborg
Eva Eriksson, undervisningsråd, Skolverket
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans, Luleå
tekniska universitet
Elever från Svenska Balettskolan i Piteå och Göteborg
Marie Sturdy-Larsson, konstnärlig ledare och verksamhetschef, Dans i Nord
13.00-14.00

Biennalen avslutas med lunchi

VÄLKOMMEN!

•

Välkommen till Sveriges fjärde Dans i skolanbiennal i Skellefteå och Piteå!

•
•
•

Skellefteå och Piteå visar vägen för dansutveckling.
• Skellefteå, en pionjärkommun med danskonst för barn
redan på 60-talet då Bolidens barnbalett skapades. 1978
blev Skellefteå först i landet med obligatorisk dansundervisning i skolan och idag finns dansen väl förankrad i alla
grundskolor, gymnasieskolan och på fritiden.
• Piteå kommun tar ett unikt ansvar för dansutveckling med
dans i alla grundskolor, Musik-och Dansskola, Spetsutbildning i dans på gymnasiet, Svenska Balettskolan och
Sveriges första danslärarutbildning vid Luleå tekniska
universitet. Institutet Dans i skolan har sitt säte i Piteå med
uppdrag att främja dans i skolan i hela landet.

Vi bjuder på workshops, seminarier, föreställningar, samtal och
överraskningar under våra tre dagar tillsammans. Biennalen
innehåller bl.a. 28 workshops och seminarier från A-Ö.
Dans i skolan för alla!
Det är viktigt att med hjälp av Dans i skolan-biennalen synliggöra dansens självklara plats i skolan. Vi vill manifestera barns
och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och framtidstro
och visa betydelsen av nationellt och internationellt samarbete.

Syftet med Dans i skolan-biennalen är
• att skapa en nationell mötesplats för elever, lärare, rektorer, forskare, danskonstnärer, beslutsfattare och näringsliv

Cecilia Björklund Dahlgren,
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan

ANMÄLAN OCH INFORMATION

Avgiften faktureras i efterhand. Ange fakturaadress vid din
anmälan.

Tid och plats
Dans i skolan-biennalen äger rum i:
• Skellefteå på Nordanå Kulturcentrum
• Piteå på Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets
danslärarutbildnings danssalar, Snickargatan 22

Logi & Resa
Förslag på hotell och vandrarhem till olika priser samt mer
information om reseförslag finns på www.dansiskolan.se.

Onsdag 8/10 kl. 10.30-21.00 (inklusive middag), Skellefteå
Torsdag 9/10 kl. 8.00–20.00 (inklusive middag), Piteå
Fredag 10/10 kl. 8.15–14.00 (inklusive lunch), Piteå
Anmälan görs via ett formulär på www.dansiskolan.se.
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller.
Senast den 1 oktober 2014 vill vi ha din anmälan.
Anmälan är bindande men bekräftelse och faktura kan överlåtas till annan person.
Avgift
500 kr/dag alt. 1000 kr för två eller tre dagar. Avgiften inkluderar alla dagarnas seminarier, workshops, föreläsningar och
föreställningar. Även lunch, middag och förfriskningar ingår.

Resebyrån Resia i Piteå, tel. 0911-559012 kan ge ytterligare
information.
8/10 finns flyg Stockholm – Skellefteå 08.15, flygbuss från
Skellefteå fpl till Stadshotellet (med 5 min promenad till
Nordanå kulturcentrum).
Gratisbuss Skellefteå–Piteå kvällen 8/10 (ca 50 minuter)
Flygtaxi Piteå–Luleå flygplats, tel. 0911- 800 00 (ca 45 min) ca
200 kr.
Kontakt
Institutet Dans i skolan
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
E-post: info@dansiskolan.se, tel. +46 (0)70 586 15 15

Sveriges fjärde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun
och Luleå tekniska universitet med stöd från Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten och Statens kulturråd.

Foto: Hans-Olov Utsi, Elite Studie, Lars-Erik Örthlund, Simon Olofsson, Carl Thorborg, Sacre #2. Dominique Brun av Marc Domage och Institutet Dans i skolan

Biennalen är en nationell mötesplats för danskonstnärer, lärare, rektorer, danslärare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

för inspiration och erfarenhetsutbyte
att synliggöra framgångsrik dans i skolan-verksamhet från
förskola, grundskola, gymnasium till högskola och inspirera
andra kommuner
att visa de konstnärliga processerna i mötet mellan danskonstnärer och skolelever bl.a. när franska koreografer
arbetar med utgångspunkt i improvisation
att presentera Kulturrådets satsning ”Skapande skola” och
dess betydelse för utvecklingen av dansen på skolschemat
att synliggöra samverkan mellan bredd och elit för att
utveckla danskonsten med hjälp av internationella danskonstnärer

