Eva Dahlgren 100 år

– Danskonst för och med barn
Nordanå kulturcentrum i Skellefteå 8-9/9 2015

Akvarell Eva Dahlgren
Sarvisvaaraakademin sommaren 1997, ett möte i dans och konst mellan bildkonstnären Erling Johansson och danskonstnären Eva Dahlgren. Barnen dansade koreografierna ”Sommaren”, ”Daphne och Apollo” och den ”Elaka prinsessan” på ängen i Sarvisvaara.
— När vi rest hem kom en grävskopa och grävde upp gräsmattan där vi dansat då några bybor tyckte att dans var
alldeles för ”syndigt ”. Det har varit en lång och krokig väg med stort motstånd för att dansen ska nå barnen, säger
Cecilia Björklund Dahlgren.
Eva Dahlgren föddes i Stockholm den 8 september 1915. I mitten av 1920-talet mötte hon danskonsten genom den
ryska danspedagogen Vera Alexandrowa. I Paris och Rom fick hon fortsätta sin dansutbildning och fick anställning
som klassisk balettdansös vid Operan i Rom. Under andra världskriget återvände hon till Sverige och gifte sig med Eric
Dahlgren, industriläkare vid gruvorna i norra Sverige LKAB och Boliden. Från 1966 utvecklade hon dansen i Västerbotten under flera decennier. Bolidens barnbalett turnerade både nationellt och internationellt med stor framgång.
1978 startade Eva Dahlgren tillsammans med sin dotter Cecilia obligatorisk dansundervisning i skolan. Skellefteå blev
först i landet att introducera dans på schemat under professionell ledning.
Eva Dahlgren fick ofta sin inspiration från barnen, naturen, årstidernas växlingar, tystnaden och folksjälen. Hon skapade en vidgad syn på danskonsten för och med barn där målsättningen var att alla skulle kunna vara delaktiga.
Pionjärarbetet som startades i källaren i Boliden har bidragit till utvecklingen av dans i skolan för alla och Sveriges

första danslärarutbildning i Piteå.
Eva Dahlgren 100 år den 8/9 2015 — en hyllning till dansen, människan och livet.

Tisdag 8 september Nordanå kulturcentrum
12.00 Registrering
12.30 Välkommen!
Christer Wiklund, ordförande för det nationella Institutet Dans i skolan och professor i musikpedagogik vid
Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet hälsar välkommen och barn och ungdomar dansar.
13.00-15.00 Seminarium: Eva Dahlgren 100 år — Danskonst för och med barn
Eva Dahlgren skapade för Bolidens barnbalett ”riktig” koreografi för dansande barn inspirerad både av
Isadora Duncan ,Vera Alexandrova och konstklimatet i sin samtid. Hon lät barnen möta danskonst som egen
upplevelse.
Inledning: Margareta Sörenson, danskritiker och lärare vid Danslärarutbildningen i Piteå, forskar om Eva
Dahlgren och rötterna till Dans i skolan
Cecilia Björklund Dahlgren samtalar med tidigare medlemmar i Bolidens barnbalett m.fl.
15.00-15.30

Kaffe/te/frukt

15.30-17.30

Parallella valbara workshops Anmälan till workshops görs vid registreringen

A - Bolidens barnbalett och Eva Dahlgrens koreografier
Medlemmar från Bolidens barnbalett dansar koreografier ur Bolidens barnbaletts repertoarer, exempelvis
Rendansen, Indiska dansen, Järven och riporna, Ryska dockorna, Lingonplockarna, Vindarna och Elaka prinsessan.
B - Glimtar från dansföreställningar och turnéer
Bolidens barnbaletts medhjälpare vid dansföreställningar och turnéer nationellt och internationellt delar
med sig av minnen och upplevelser. Samtalsledare: Margareta Sörenson och Tom Hedman.
18.00 Dansföreställning, Nordanåteatern
Eva Dahlgrens koreografier ur Bolidens barnbaletts repertoar framförs. Ett möte i dans mellan barn, ungdomar och vuxna från Skellefteå, Boliden, Piteå, Kiruna, Paris, Skärholmen och Stockholm.
20.00 - Jubileumsmiddag på Stiftsgården Anmälan krävs

Onsdag 9 september Nordanå kulturcentrum
8.30-9.45

Parallella workshops

C - Dans i skolan — från källaren i Boliden till dans i skolan för alla
Dans i skolan-verksamhet dåtid, nutid och framtid presenteras. Som deltagare får du prova på hur dans i
skolan kan gå till i praktiken under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren, lektor i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå, Katja Palmgren, danspedagog i Skellefteå som började dansa tidigt i Bolidens barnbalett och
Gustaf Sixten Inga, förskolelärare i Kiruna som arbetar med dans i förskolan.
D - Balettklass med Olof Westring
En workshop i klassisk balett på elementär nivå under ledning av Olof Westring, tidigare premiärdansör vi
Kungl. Baletten med rötter i Bolidens barnbalett och numera dansstrateg för Dans i Nord.

E - Danssagor för förskola och lågstadium
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, uttryck och fantasi
under ledning av dansforskaren och prefekten Anna Lindqvist vid lärarutbildningen vid Umeå universitet.
Anna dansade redan som 4 åring i Bolidens barnbalett.
F - Danskonst och improvisation på schemat
Den svensk-franska danskonstnären Hanna Hedman började också dansa i Bolidens Barnbalett och hon
turnerade 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 hur man kan fördjupa sig i de
konstnärliga processerna och skapa dans. Deltagarna får också prova på att dansa.
G - Samtal om Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett
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
samtal tillsammans med Bolidens barnbaletts medlemmar och medhjälpare under ledning av Margareta
Sörenson som forskar om Eva Dahlgren och rötterna till Dans i skolan
9.45-10.00

Fruktstund och dryck

10.00-11.15

Parallella valbara workshops

H - Prova på Eva Dahlgrens koreografier
Eva Dahlgren skapade mer än ett trettiotal olika koreografier för barn och unga. Här får deltagarna prova på
att själva dansa Rendansen, Sommaren, Höstdansen och Vindarna under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren och dansare från Bolidens barnbalett.
I - Flamenco på schemat
Tina Wezelius Grebacken är professionell flamencodansare och danspedagog med lång erfarenhet av
arbete med dans och pedagogik för olika åldrar och har utvecklat metoder för dans i skola och högskola.
Deltagarna får inspiration och kunskap i hur man kan arbeta med flamenco i skolan.
J - Dans och språkutveckling
Västerholms friskola i Skärholmen är en internationell skola där eleverna talar många språk och för många
är svenska ett helt nytt språk. Dansläraren Ida Sandor har utvecklat projektet ”Dans, språk och identitet”
där eleverna med hjälp av dansen som språk tar till sig kunskap, utvecklar sitt uttryck och stärker sin egen
identitet. Deltagarna får prova på en exempellektion tillsammans med Ida Sandor.
11.20-12.00

Avslutning, Smörgås, dryck och kaffe/te

Anmälan görs via ett formulär på www.dansiskolan.se. Senast den 25 augusti 2015 vill vi ha din anmälan.
Jubileet arrangeras av Skellefteå kommun och det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Luleå tekniska
universitet och Piteå kommun.
Sommaren 2016 arrangerar Konsthallen i Skellefteå en utställning om danskonstnärinnan Eva Dahlgren.
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