ÖPPNA KLASSER
Institutionen för danspedagogik
11.00-12.15
Flamenco, åk 1-3
		Beata Alving
11.00-12.15
Modern och nutida dans, åk 1-3
		Emma Hedlund
11.00-12.15
Klassisk balett, åk 1-3
		Marianne Szendrei
11.00-12.15
Jazzdans, åk 1-3
		Camilla Fredén
13.30-15.00
Jazzdans, åk 2
		Clara Björck
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Institutionen för dans
11.00-12.00
Dans, praktik och teori - dansmaterial, åk 2				
		Ulrika Berg
13.30-15.30
Performativ praktik och teori - improvisation, åk 2
Jan Burkhardt
Institutionen för cirkus
11.00, 11.30, Rundtur i cirkushallen
14.30, 15.00
Rundturen ges vid fyra tillfällen: kl. 11.00, 11.30, 14.30 och 15.00.
		
Varje rundtur tar ca 30 minuter. Här ges möjlighet att titta på 		
		
klasser i cirkusträning med studenter vid Kandidatprogrammet i 		
		
cirkus, samt möjlighet att ställa frågor om utbildningarna och 		
		kommande auditions.
Musiker vid öppna klasser: Conny Laxéll och Bjarne Löwdin

HITTA RÄTT!
Alla programpunkter äger
rum i DOCHs huvudbyggnad
på Brinellvägen 58, förutom
rundturen som sker i DOCHs
cirkushall på Brinellvägen 34.

MER
12.15-12.20
Surprise					
		Solo av Matilda Hellgren, student vid Kandidatprogrammet i
		
danspedagogik, inriktning modern och nutida dans, åk 1.
12.20-13.00
Lunch
		
DOCH bjuder på enklare förtäring.
13.00-13.30
Presentation av DOCH
		
Utbildningar och studentkår preseteras.
13.30-16.30
Studentkårens informationsbord
		
STUDOCH svarar på dina frågor om att vara student på DOCH.
13.30-16.30
Studentexpeditionen öppen
		
Våra handläggare hjälper dig med din ansökan.
14.15-15.45
Korta presentationer av eget arbete
		
Studenter vid Kandidatprogrammet i danspedagogik och Ämneslärar-		
		
programmet i dans åk 3 presenterar eget arbete gjort under kursen
		Koreografi och scoret Impersonation game.
15.15-15.30
Move like you have a purpose				
		Solo av Ellinor Ljungqvist, student vid Masterprogrammet i koreografi
		åk 2.
15.30-15.45
Menuett			
		Menuett av och med studenter vid Kandidatprogrammet i
		
danspedagogik, inriktning folkdans, åk 2.
16.00-16.10
Work in progress
		Clown och akrobatikakt med Eikka Alatalo, student vid den fristående
		kursen Konstnärligt utvecklingsarbete cirkus 1.
16.15-16.25
Jonglering
		Jongleringsakt med Aleksi Niittyvuopio, student vid Kandidatprogrammet
		
i cirkus åk 3.
16.30-17.30
Fikamingel
		
Mingla med studenter och lärare som gärna svarar på dina frågor.
		
Vi bjuder på fika!

PROVA PÅ–KLASSER
Studenter vid Kandidatprogrammet i danspedagogik och Ämneslärarprogrammet i
dans åk 3 undervisar. Omklädningsrum finns en trappa ner.
17.30-18.30
Modern och nutida dans
		Sara-Maria Pirhonen
17.30-18.30
Jazzdans
		Cornelia Grönlund

