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Varje vår koreograferar studenterna vid Institutionen för dans-
pedagogik föreställningar som de turnerar med runt om i Sverige. 
Årets studentgrupp har som huvudsakliga dansinriktningar 
folkdans, jazzdans eller streetdans. 

Den 20 och 21 april har du möjlighet att vara med om både 
föreställningarna och fikafest på DOCH!

Förställningarna har utvecklats under handledning av Andrea Svensson, Linda Adami, 
Malin Elgán, Peter Mills och Thomas Zamolo.

Andraårsstudenterna vid 
Kandidatprogrammet i danspedagogik 
och Ämneslärarprogrammet i dans



I dansföreställningen Touch [in]tension  
utforskar 6degrees interaktioner 
mellan människor genom improvisation.  

Hur skapas meningsfulla relationer? 

Med hjälp av språklig och kroppslig 
kommunikation försöker de fyra 
dansarna förstå och bli förstådda. 
6degrees är intresserad av 
förhandlingen som sker i möte med 
andra.

Föreställningen utmanar sociala 
konventioner och lyfter frågor om 
individuella och sociala gränser samt 
maktstrukturer. 

Känner vi var gränserna går?

Hur skapar vi förtroende och 
gemenskap?

6degrees
Touch [ in  ] tension
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Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete med 
dans och koreografi ?
Jag försöker hitta nya rörelsekvalitéer och utmana mina 
mönster för att skapa bredare rörelsespråk. Mitt intresse är 
att utforska vad som fi nns utanför mitt bekvämlighetsområde. 
Det koreografi ska arbetet ger mig möjligheten att ifrågasätta 
mina estetiska värderingar och mitt sätt att förmedla 
innehållet av föreställningen. Jag är mer intresserad av att 
åskådaren skapar sin egen uppfattning av verket än att själv 
bestämma det.
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Verstraeten

Vad intresserar dig med att undervisas i dans 
och/eller koreografi ? 
Jag tycker om att se mina elever utvecklas och bli säkrare. 
Jag vill hjälpa dem att bli självständiga dansare, och ge dem 
verktyg för att refl ektera över sitt dansande. Jag är också 
intresserad av hur mötet med eleverna ifrågasätter mina idéer 
om dans och tvingar mig att precisera mina estetiska ideal.

Vad får dig i rörelse?
En vilja att utforska interaktioner mellan mig, andra människor 
och kroppar, musik och rum. Jag är intresserad av att se vart 
dansen tar mig.
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Vad får dig i rörelse?
För mig fi nns det något unikt i att få skapa rörelser med 
min kropp i ett rum med musik och andra människor. Jag 
är intresserad av att lära mig nya dansgenrer och att i mina 
rörelser använda infl uenser från alla dansstilar som jag 
redan utforskat. Det fi nns oändligt många sätt att dansa och 
uttrycka sig kroppsligt. Det är något jag aldrig kommer bli 
färdig med.
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Vad får dig i rörelse?
Framförallt en längtan efter att få uttrycka mig genom att 
använda min kropp på ett lekfullt sätt. Det kan också vara 
samspelet i mötet med en annan människa eller musiken.

Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete med 
dans och koreografi ?
Jag är intresserad av att ta reda på vad som är dans för mig, 
var mina personliga gränser går och att skapa en utmaning 
som jag kan utvecklas med.
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EFFEKTEN AV FEM JAZZDANSARE 

Hur kan fem dansare skapa en 
synkroniserad effekt? Definitionen av 
synkronisering är att minst två objekt 
stämmer överens med varandra i tid. 
Går det att synkronisera med fler 
faktorer än tid? 

SYNC av EFEKTA5 presenterar fem 
dansare som synkroniserar med 
musik, varandra och sig själva. 

Vad blir effekten?
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Vad får dig i rörelse?
Det är oftast en känsla i min kropp som tydligt säger åt mig 
att komma i rörelse, en känsla av positiv energi som inte kan 
stoppas. Känslan kan starta i samband med musik eller ljud, 
eller bara av att jag varit stilla för länge. Ibland kan rörelser 
förekomma utan att jag hinner registrera vad som händer 
eller varför. De ögonblicken kan vara skämmande, men 
samtidigt värdefulla då de skapar en nyfi kenhet i mig. 

070-573 54 79  |  lisavintfjard@hotmail.com 
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Varför har du valt att utbilda dig till danslärare?
För mig handlar det framför allt om att ge ungdomar verktyg 
för att hitta ett sätt att uttrycka sig på och dans är ett 
fantastiskt sätt! Jag vill dessutom verkligen få följa elever 
under en längre tid och hjälpa dem så gott jag kan. Kanske 
en kan göra skillnad för någon!

073 820 90 18  |  julia.heikenstrom@gmail.com 
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Vad intresserar dig med att undervisa i dans?
Varje grupp elever man möter som danspedagog är olika. Det 
är så intressant att hela tiden utmanas med att testa vad som 
fungerar bäst för respektive grupp och hur man effektivast 
når eleverna. Hela tiden lär jag känna mig själv och mina 
undervisningsstrategier på nytt. Jag har aldrig tråkigt på 
jobbet. Lyckan att dansa hela sitt liv för att sedan få överföra 
sin kunskap till andra är obeskrivlig.

Alla upptäckter och framsteg som mina elever gör är 
betydelsefulla. Jag följer deras resa.

072-004 35 04  |  karolina.domanska@hotmail.com
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Varför har du valt att utbilda dig till danslärare?
Att vara danslärare har länge varit en dröm för mig. Jag 
vill som danslärare skapa gemenskap och trygghet mellan 
mig och mina framtida elever och fi nnas som stöd i deras 
personliga utveckling. För mig har dansen gjort att jag tror 
mer på mig själv, då känslan av att klara av utmaningar i både 
danssal och på scen kan stärka tron på sig själv. Tillsammans 
med dansen har jag utvecklats och vuxit, vilket är något som 
jag önskar att mina framtida elever kommer att få uppleva. 
Jag vill som danslärare även dela med mig av den glädje som 
uppstår i dansen. Jag vill ge mina framtida elever ett rum där 
de känner sig trygga, kan växa och vara sig själva.

070-422 40 63  |  bergstrom.elin.01@gmail.com
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Lundqvist
Vad får dig i rörelse?
För det första så har jag aldrig kunnat vara stilla. Jag uttrycker 
mig genom rörelse. Det jag inte kan beskriva i ord beskriver 
jag i rörelser och genom rörelser uttrycker jag mitt inre. Som 
vad jag känner, vad jag tycker eller något jag vill få utlopp för. 
Tillsammans med andra människor kan man också arbeta 
mot en gemenskap och genom rörelser kommunicera.

070-384 54 01  |  idalundqvist@mac.com
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Mötet mellan dansen, musiken  
och samtiden skapar en föreställning 
om närhet och motsättningar som 
inspirerar till lek. Uppfattningen  
av pardans som genre ställs på  
sin spets. 

SPINOFF danskollektiv intresserar 
sig för rummet, rörelsekvaliteter och 
kontakt i ett undersökande arbete 
där stereotypa bilder av pardans 
ifrågasätts och används för att förstå 
gruppens och individens behov. Med 
utgångspunkt i sina erfarenheter från 
folkdans, jazzdans och modern dans 
undersöker SPINOFF danskollektiv 
möten inom och mellan genrer. 
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Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete 
med dans?
Att lita på att jag kan. Jag upplever igen och igen att min 
dans känns ”bättre” när jag vågar lita på att jag kan. Jag 
hittar en avslappnad tyngd, kan andas samt hittar tid i 
musiken. Dessutom funderar jag på hur  jag använder mig 
av dansen för att hantera olika situationer och upplevelser. 
Det väcker tankar i mig kring sammanhanget mellan psyket 
och kroppen. Hur påverkar psyket/måendet dansen och 
hur kan dansen påverka psyket?

rikewesp@me.com
henrike.wesp.dansportfolio.se
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Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete 
med dans?
Medvetenheten i min kropp och det runtomkring mig. Golvet 
som bär mig, luften som strilar genom mina fi ngrar och att 
se och känna de andra som dansar med mig. Att använda 
alla mina sinnen i dansen. Känna mina muskler spännas och 
slappna av, energin som riktas ut från min kropp och musiken 
i mina öron. Vad kommunicerar jag till andra med min rörelse, 
riktning, kontakt och mina ögon?

evelina_strigner@hotmail.se
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Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete med dans?
Jag undrar vad det är som gör att dans ibland känns 
fantastiskt. Jag får en väldigt specifik känsla i kroppen när 
dansen bara klickar i med musiken, en partner, ett dansgolv, 
men jag kan inte riktigt förklara hur det känns och varför 
känslan får mig att vilja fortsätta. Jag blir glad, fast inte bara 
glad. Det är någonting mer. Jag tror att det är den känslan 
som får mig att vilja ägna så mycket tid åt dans.

kirstine.nurdug@gmail.com
a.k.n.jensen.dansportfolio.se
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Vad är det bästa med att dansa?
Det bästa med att dansa är den där alldeles speciella känslan 
som infi nner sig i mig. Särskilt när jag dansar med en annan 
person, och jag inte riktigt kan defi niera vad som är min 
kropp och vad som är den andres. En svävande känsla som 
är unik och inte behöver analyseras, den bara fi nns där som 
en helt fri upplevelse i kroppen och får fullständigt styras av 
musiken och mina impulser. 

klaraandersson951@gmail.com
klara.andersson.dansportfolio.se
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Varför har du valt att utbilda dig till danspedagog?
Det ger mig tillfälle att fördjupa mig inom dans och 
undervisning. Dels genom att få utforska kroppen, 
kommunikationen, rörelseförståelsen och samspelet 
med musiken, dels genom att få se människor växa och 
låta dem upptäcka dansglädjen på ett levande dansgolv. 
Utbildningen ger också vetenskapliga och konstnärliga 
perspektiv samt inspiration som skapar möjligheter för 
mig att fortsätta utveckla min pedagogik.

olof.moden@gmail.com
olof.moden.dansportfolio.se
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Vad får dig i rörelse?
Musiken. Den är för mig det mest centrala för att jag ska vilja röra 
på mig. Men det är också sammanhanget: hur är rummet, vad är 
klockan, vem är här, vem spelar musiken? De här komponenterna 
kan få mig i rörelse och därmed i dans.

Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete med dans?
Jag intresserar mig bland annat för dansens estetik, vad är bra 
dans? Och vad betyder bekväm dans? Jag har en önskan om 
att utmana det och hitta något. En känsla av slarv, stabilitet och 
rörlighet. Kan det få plats i ramen för vad som gör min dans bekväm 
och bra? Kan de orden tänjas och vidgas för att nå fl er nyanser?

agnes.rodhe@gmail.com
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Rytm finns i musik och i tystnad, i 
dansarens steg, i språkets prosodi 
och i våra hjärtslag. Rytm är evigt 
närvarande. 

Känn den. 

Hör den. 

Se den.
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Vad får dig i rörelse? 
Min kärlek till rörelse grundar sig i min kärlek till musik. Jag 
är tacksam för att alltid få bära med mig ett andra språk för 
skapande och uttryck tack vare min dans, men det är något 
med musik som lockar och drar min kropp till rörelse mer 
intensivt än något annat.

073-823 30 50
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Vad intresserar dig med att undervisa i dans?
För mig är dansen en väg att kunna uttrycka sitt innersta utan 
att behöva prata. Rörelse kan bli ditt språk, din terapi och 
din djupaste glädje. Det vill jag förmedla, och därför vill jag 
undervisa.
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Vad får dig i rörelse?
Jag har aldrig känt mig bekväm i tal och skrift, men i rörelse 
känner jag mig fri att uttrycka mig. Musiken är också en stor 
del av vad som inspirerar mig till rörelse.
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Varför har du valt att utbilda dig till danspedagog?
När utveckling synliggörs blir jag väldigt glad. Det fi nns ingen 
bättre känsla än att få ge kunskap och sedan få se den 
gestaltas i andra kroppar.
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Vad får dig i rörelse?
To dance is not only about movements, it’s also about 
expressions, and that is the reason why dance makes 
me move.
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Vad får dig i rörelse?
Rörelse är för mig konstant närvarande i livet. Genom 
rörelse i olika kontexter ser jag potential för individer att 
kommunicera med varandra på sina egna villkor. Att guida 
personer i utforskandet av sin egen dans ”röst” är ett av mina 
grundintressen som danspedagog.
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Vad är du upptagen med just nu i ditt arbete med 
dans och/eller koreografi ?
Som dansare är jag just nu intresserad av att utforska 
kroppens fysikalitet och rörelsemöjligheter både inifrån och 
utifrån. Det fi nns oändligt mycket möjligheter till att skapa 
dans och exakt det tycker jag är roligt.
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Varför har du valt att utbilda dig till danspedagog?
I think in life you should do things that you fi nd exciting, 
improving and inspiring. Dancing and teaching are these kind 
of things for me. Combining these two things that I enjoy 
has led me from Finland to Sweden study to become dance 
pedagog. Sharing is caring and to move is to live.



Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, 
media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar 
och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhälls-
utveckling. Stockholms konstnärliga högskola startade 2014 då DOCH, Dans och 
Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola gick 
samman. Högskolan har cirka femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

DOCH, Dans och Cirkushögskolan
DOCH spetsutbildar cirkusartister, dansare, danspedagoger, danslärare och koreo-
grafer. Vi ger också verksamma konstnärer och pedagoger möjlighet till fortbildning. 
Vår utbildning och forskning förenar hög kvalitet och kritisk reflektion med utrymme för 
nytänkande. Vårt mål är att utbilda självständiga artister, konstnärer och pedagoger 
väl rustade att möta det kommande yrkeslivet och driva utvecklingen av dans- och 
cirkuskonsten framåt.

Institutionen för danspedagogik
Institutionen för danspedagogik samlar alla program och kurser inom det danspeda-
gogiska fältet. Genom vår forskning och utbildning utvecklar vi danspedagoger och 
danslärare både konstnärligt och pedagogiskt. Studenterna fördjupar sin kunskap i och 
om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och 
sociokulturellt perspektiv vilket leder till att nya metoder och sammanhang utvecklas 
för att skapa, visa och lära dans.

Vid frågor kontakta linda.adami@uniarts.se



WWW.UNIARTS.SE


