
1) –UPPLEV DANS– 
FÖRESTÄLLNING

• Relevant tematik om 
frågeställningar som 
återkommer i olika faser 
genom livet. 

• Föreställningen passar 
bra för både scen och 
alternativa spelplatser. 

• Bli en del av mötet mellan 
kropp, musik och 
människa och få en 
inblick i hur dansen som 
konstform kan förmedla 
ett budskap.

• 25 minuter

3)   –SKAPA DANS– 
      WORKSHOP

• Rörelse på helt nya sätt! 
Vi övar på att tänka 
utanför boxen och lockar 
fram skaparglädjen.

• Eleverna delas in i tre 
grupper.

• Eleverna får prova en 
del ur föreställningen 
och även skapa eget 
material.

• Alla jobbar efter egna 
förutsättningar. Vi jämför 
inte prestationer - i 
stället inspireras vi och 
lär av varandra!

• 3x50 minuter

• I ”eftersnacket” får du lära 
känna dansaren. Vad är 
en skapandeprocess och 
hur arbetar man som 
danskonstnär? Passa på 
att ställa frågor om yrket 
och föreställningen.

• Klasserna får 
diskussionsunderlag i 
förväg, med ”verktyg” för 
att beskriva, tolka och 
reflektera.

• Lyssna till andra och öva 
på att sätta ord på dina 
intryck och känslor för att 
få en bättre upplevelse.

• Ca. 20 minuter

Info & bokning:
Pris: Skapande Skola-projekt 14 000 kr* / Enbart föreställning 8 000 kr* / Enbart workshop 3 000 kr*

*Resa, logi och traktamente kan tillkomma. Priserna är exkl. moms.
Målgrupp: Åk 4-9 / gymn. Publikantal: max 80 pers. 

Kontakta: Linn Eriksson, 070-6306323 | linn.eri@hotmail.com
www.linneriksson.com

DEKADANSA
Är jag densamma nu som för 5 år sedan 
– eller som jag kommer att vara om 50 
år? Vad innebär det att vara ”sig själv” 
och vågar jag låta mitt beteende spegla 
det jag känner på insidan? 

I denna enkvinnoföreställning testas 
gränser på ett lekfullt sätt och olika roller 
anammas i sökandet efter identitet. 
Omvärlden ställs på sin spets och 
får helt nya perspektiv när dansaren 
söker svar på de frågor som 
uppstår under vägen… 

En dansföreställning om identitet

2)   –SMATALA OM DANS–     

      PUBLIKSAMTAL

Med stöd av Region Värmland, Karlstads Kommun och Poem AB.
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