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Invitation til workshop for lærere:  

Bliv inspireret til at bruge dans i skolehverdagen! 

 

Vil du være endnu bedre til at formidle glæden ved at danse og bevæge sig i folkeskolen? 
Savner du konkrete redskaber til arbejdet med bevægelse i folkeskolen?  
 
Så har du chancen nu, hvor vi samarbejder med Dansehallerne om at tilbyde denne workshop, som er med 
til at bringe dansen som udtryksform ind i skolehverdagen. Den foregår  

3. november 2020 kl. 13 - 16 på Ishøj Kulturskole (salen) 
 Vejledalen 9 i Ishøj 

Workshoppen er en optakt til, at E.M. Dansekompagni kommer på besøg hos jer på skolerne med deres 
forestilling ”Vi2” i perioden d. 23.-30. november. 

Workshoppen henvender sig til alle skolelærere og pædagoger, som har lyst til at tage fat om dansen som 
æstetisk funderet sprog, hvor det er dansen og kroppen, der udtrykker og kommunikerer. Det er samtidig 
en inspiration til, hvordan man tænker mere bevægelse ind i undervisningen.  

COVID-19 tiltag 

Vi holder en høj hygiejnestandard, og vi holder afstand. Der er god plads i lokalet til, at alle kan have fri 
plads omkring sig. Om nødvendigt har vi mundbind på, så medbring ét for en sikkerheds skyld 
 

På workshoppen 

• møder du de dansere, I får besøg af og bliver introduceret til deres besøg på skolen – og kan på den 
måde forberede dine elever på det 

• bliver du præsenteret for dans som en æstetisk udtryksform på en let tilgængelig måde  
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• modtager du en skriftlig lærervejledning til arbejdet med dans og koreografi i skolen og du får konkret 
inspiration til aktiviteter, du kan tage videre i hverdagen som underviser - typisk i fagene musik og 
idræt, men også i andre faglige sammenhænge 

 

Workshoppen er praktisk, og alle kan være med. Der kræves ingen forhåndskendskab til dans for at deltage. 

Workshopledere er danserne Micaela Kühn Jara og Esther Ransdal Haugegaard. 

Kom i god tid, da vi starter fælles kl. 13 - og mød op i blødt tøj på, du kan bevæge dig i, og bare fødder eller 
strømper.  

 

Du tilmelder dig direkte til Unne Loa Jensen senest d. 23. oktober på mail: ulj@dansehallerne.dk  
Det er gratis at deltage.  

 

Med venlig hilsen 

Dansehallerne og Ishøj kommune 


