Måndag den 14 december 2015
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ÖPPNA TRÄNINGSKLASSER

ÖVRIGT

Institutionen för danspedagogik

13.00-14.00
Studentexpeditionen öppen - Våra
		
handläggare hjälper dig med din ansökan. 		
		Säg till i receptionen!

Varje klass avslutas med en 15 minuter lång frågestund
13.00-14.00
		

Dansträning i huvudinriktning:
Jazzdans åk 2 STUDIO 8

14.00-15.15
		
		
		
		

Dansträning i huvudinriktning:
Jazzdans, åk 1 STUDIO 8 		
Folkdans, åk 3 STUDIO 6
Klassisk balett, åk 2 STUDIO 5
Modern och nutida dans, åk 1 STUDIO 9
		Modern och nutida dans, åk 2 STUDIO 11
15.00-15.15
		

Dansträning i huvudinriktning:
Street, åk 3 STUDIO 2
		Öppen klass sista kvarten
15.30-16.45
Dansträning i vald extraträning
		
Jazzdans, åk 1-3 STUDIO 11
		
Klassisk balett, åk 1-3 STUDIO 8
		
Modern och nutida dans, åk 1-3 SCENEN
		Street (studentledd), åk 1-3 STUDIO 6
Institutionen för dans
13.30-15.00

Fall, tryck och skruv SCENEN

15.30-17.00
Performativa praktiker STUDIO 9
		
Institutionen för cirkus
OBS! Träningen sker i cirkushallen (Brinellvägen 34)
13.00-16.30

Öppen träning i olika cirkusdiscipliner

Under disciplinträningen ges en visning av cirkushallen. Under
rundturen kan du även passa på att ställa frågor om utbildningen och om audition.

13.30-15.00
		
		

Musikseminarium - Hur arbetar man med
musik för dans och cirkus? Våra musiker 		
berättar och guidar er mellan dansklasserna.

		STUDIO D

16.30-17.00
Presentation av DOCHs utbildningar och 		
		studentkår STUDIO G
17.00-18.00
		

Lussemingel - Fika med studenter och lärare
som gärna svarar på dina frågor! ÖVRE FOAJÉN

17.30-18.00
Studenter vid Kandidatprogrammet i dans visar
		
sitt verk ”THE ONE WITH THE ROLLERBLADES”
		SCENEN
17.30-18.00
”Tryouts” - studenter vid Kandidatprogrammet i
		
dans utforskar strukturer och situationer runtom i
		DOCHs lokaler.
18.00-19.00

NPP Graduate Presentation STUDIO 9

PROVA PÅ-KLASSER
Kom och ta dansklass! Lärare och studenter vid Ämneslärarprogrammet i dans och Kandidatprogrammet i danspedagogik
undervisar. Omklädningsrum finns en trappa ner.
18.15-19.00
Jazzdans STUDIO 8
		
		Folkdans STUDIO 2
		Klassisk balett STUDIO 5
		
		Flamenco STUDIO 4
		
		
Modern och nutida dans STUDIO 11
		
		Street STUDIO 6
		

		

