“Kontakta” är en dansföreställning på
30 minuter med tillhörande workshop
på 30-60 minuter. Föreställningen, med
workshop, utforskar kontakt och närhet
till andra i en tid där fysisk kontakt inte är
ett alternativ. “Kontakta” vill uppmuntra
till kreativitet, problemlösning och att se
möjligheter genom dansen.
Kan vi känna varandra utan att röra? Är
fysisk distansering nödvändigtvis samma som social distansering? Kan vi dra
lärdom av den här situationen? Kan vi
genom dans besvara dessa frågor?

Kontakta “Kontakta” / Contact “To Contact”:
Instagram: kontakta.skh | Tiktok: kontakta.skh

“To contact” is a 30 minutes long
dance performance including a workshop that relates to the theme. The
performance explores contact and
our relationships with others in a time
where physical contact is not an alternative. “To contact” wants to encourage creativity, problem-solving and to
see possibilities through dance.
Can we feel each other without touching? Is physical distance the same as
social distance? What can we learn
from this situation? Can we answer
these questions through dance?
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Vad är tid?
Hur långt är ett ögonblick?

What is time?
How long is the blink of an eye?

Hur ser vi vår egen resa genom tiden?
Är det sant att tiden läker alla sår? Vad
är ett brustet hjärta om hundra år?

How do we see our own journey
through time? Is it true that time heals,
what is a broken heart in a hundred
years?

Vi vill skapa gränsöverskridande
mötespunkter kring temat tid. Vi utgår
från tiden som ett relativt koncept som
skapats av oss människor. Samtidigt
som tiden kan vara otroligt verklig och
ibland ett plågsamt hinder mellan oss
och något vi längtar efter. Tiden ses
av vuxna ofta som det dyrbaraste vi
har, medan den för barn mer bara är
en del av livet, vi kanske kan lära oss
något av varandra?
Vi ser fram emot tiden vi får
dela med er, kära publik!

We want to create borderless intersections exploring the concept of time.
We think time is a construction made
by mankind. And at the same time,
time can be a very real thing, keeping
us from something we long for. Time
is for grown ups, often the most valuable thing we have, for children on
the other hand, time is experienced in
the present. Maybe we can learn from
each other?
We are looking forward to the time we
get to share with you, dear audience!
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Ragni har tidigare utbildat sig i
skådespeleri vid NSKI i Norge
och går nu kandidatprogrammet i danspedagogik vid SKH,
inriktning klassisk balett.
”Tidens oundvikliga tickande
skrämmer mig lite. Inget är för
evigt. Jag är rädd för att tiden
ska springa iväg, och så stod jag
bara vid sidan utan att förstå
att det hände.”

HAVE

TIME?

Ragni attended the acting
school NSKI in Norway and is
currently studying for a BA in
dance pedagogy at SKH.
“The inevitable passing of time
frightens me, nothing lasts forever. I’m afraid that time will
pass, with me on the sidetrack,
not realizing life happened.”
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Josefine har gått en utbildning på Kulturamas danslinje. Därefter har hon
gått på Balettakademiens förberedande moderna/nutida danslinje och går
nu kandidatprogrammet i danspedagogik vid SKH, inriktning jazz.

Josefine has completed Kulturama’s
dance program in Stockholm and the
Modern contemporary program at
Balettakademien in Stockholm. Currently she is studying for a BA in dance
pedagogy at SKH.

“När jag dansar är jag i nuet och tiden
omkring mig står stilla för en stund.
Det är en magisk känsla som jag vill
dela med andra. ”

“When I dance I’m in the present and
time around me is still for a while. It is
a magical feeling I want to share.”
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Linnéa har utbildat sig i musikteater,
musikal, klassisk sång, vissång samt
folkdans på bland annat Kulturama,
Malungs folkhögskola och vid Eric
Sahlström Institutet. Hon går nu kandidatprogrammet i danspedagogik vid
SKH, inriktning folkdans.
“För mig känns tiden fri och i ständig
rörelse precis som dansen. Att dansa
är för mig ett sätt att vara mitt i tiden.
Om jag förlorar tid kan jag ändå alltid
vara i nya ögonblick.”

HAVE

TIME?

Linnéa has trained in musical theatre,
music, classical singing, folk singing
and folk dance at Kulturama, Malungs
folkhögskola and Eric Sahlström Institutet. Currently she is studying for a
BA in dance pedagogy at SKH.
“For me, time feels free and in constant motion, like dance. To dance, is
for me like being in the very center of
time. If I lose time, I will always still
have new moments.”
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Johanna har utbildat sig vid Eric Sahlström Institutet i folkdans. Nu går hon
kandidatprogrammet i danspedagogik
vid SKH.

Johanna has trained on the folk dance
program at Erik Sahlström Institutet,
and is currently studying for a BA in
dance pedagogy at SKH.

“Jag gillar att använda mig av och
experimentera med tiden i min dans.
Puls, rytm, tajming, musiken och min
kropp är mina verktyg. ”

“I like to use and experiment with time
through dance. Pulse, rhythm, timing,
music and my body are my tools.”

HAR

DU

TID?/

DO

YOU

Jörgen har en yrkesutbildning i klassisk
balett, och har arbetat som dansare i
Kungliga Baletten på Operan i Stockholm åren 1999-2017. Han har även
en gymnasieexamen i finsnickeri och
går nu kandidatprogrammet i danspedagogik vid SKH.
“Tid för mig är något vi människor
har konstruerat för att hantera, begripa och mäta våra liv. Tid existerar
inte, bara klockan.”

HAVE

TIME?

Jörgen has a vocational education in
classical ballet from the Royal Swedish Ballet School and been a dancer at
Royal Swedish Ballet from 1999 until
2017. He also has a vocational education from Cabinetwork in Stockholm.
Jörgen is currently studying for a BA in
dance pedagogy at SKH.
“Time for me is something constructed by man in order to handle, understand and measure our lives with.
Time doesn’t exist, only the clock.”

Projektet vänder sig till barn i åldern 5-8
år och utgår ifrån temat känslor. Barnen
kommer bjudas in till att på ett interaktivt sätt delta genom musik, berättande
och rörelser/dans. Projektet består av en
föreställning på 30 minuter och i samband med denna en workshop på 30-60
minuter.
Syftet är att undersöka hur barn
hanterar känslor och hjälpa dem till en
fördjupad förståelse av känslor. Vi vill
genom projektet skapa en plats för barn
att interagera med varandra och utforska hur känslor kan uttryckas genom
dans och rörelse, musik och ljus, form
och färg.
Barn känner mycket och agerar ofta ut
sina känslor, även om de på ett intellektuellt plan inte förstår vad och varför
de gör som de gör. De agerar med nyfikenhet och lekfullhet, utan så mycket
censurerande och konsekvenstänkande. Vanligt är också att barn blir
frustrerade och arga utan att kunna kontrollera sig.
Vi menar att det är det viktigt för barn i
alla åldrar att kunna uttrycka och prata
om känslor, både för sin egen skull och
för samspelet och relationerna inom
barngruppen. Genom projektet tar vi
oss an detta tema utifrån våra kunskaper
inom kropp, rörelse och pedagogik.

“What color is my feeling?” is aimed
for children aged 5-8 years of age and
is based on the theme of emotions.
The children will be invited to participate in an interactive way through
music, storytelling and movements /
dance. The project consists of a 30
minute performance and connected
workshop of 30-60 minutes.
The purpose is to investigate how
children deal with emotions and help
them to a deeper understanding of
emotions. Through the project, we
want to create a place for children
to interact with each other and explore how emotions can be expressed
through dance and movement, music
and light, and form and color.
Children feel a lot and often act out
their feelings, even if on an intellectual
level they do not understand what and
why they do as they do. They act with
curiosity and playfulness, without so
much censorship and thinking about
the consequences. It is also common
for children to become frustrated and
angry without being able to control
themselves.
We believe that it is important for children of all ages to be able to express
and talk about emotions, both for their
own sake and for the interaction and
relationships with the other children
in the group. Through the project,
we address this theme based on our
knowledge in body, movement and
pedagogy.
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Denise är född och uppvuxen i Brasilien
där hon länge arbetat som danspedagog. I
Sverige är hon nyfiken på det demokratiska perspektivet i undervisningssituationen. Denise beskriver sig själv som en
kreativ och positiv person som andra kan
lita på. Med det här projektet vill hon ge
barnen en chans att känna sig trygga och
ge möjlighet för dem att uttrycka sig genom dans. Hennes största rädsla i det här
projektet är språket, eftersom svenska inte
är hennes språk. Det kanske kan bli svårt
att förstå allt som barnen kommer att säga
men hon hoppas kunna hitta ett sätt att
kommunicera. Det jag är mest nyfiken på
är att få se hur barnen kommer reagera
och vad de kommer tycka om projektet.

COLOR

IS

MY

FEELING?

Denise was born and raised in Brazil, where she worked as a dance
teacher for a long time. In Sweden,
she is curious about the democratic
perspective in the teaching situation. Denise describes herself as a
creative and positive person that
others can trust. The biggest challenge in this project is language,
with Swedish is not her first. Maybe
it will be difficult, but she looks forward to find a way to communicate,
to give children a chance to feel safe
and give them the opportunity to
express themselves through dance.
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Martin började dansa som 10-åring då
han blev antagen till Kungliga svenska
balettskolan. Han fortsatte sin utbildning
vid The Bolshoi Ballet Academy i Moskva. I tio år dansade han på Estlands nationalopera i Tallinn. Efter att ha återvänt
till Sverige fortsätter Martin att dansa i
olika dansprojekt och han undervisar vid
olika dans-skolor, inklusive Stockholms
balettstudio, hans egen skola. Hans mål i
detta projekt är att sprida glädje genom
dans och att göra det mer tillgängligt i
områden där det inte finns mycket dans
i vardagen. Det jag är mest nyfiken på
är hur barnen kommer att ta till sig våra
föreställningar/ workshops i utforskandet
av sina egna känslor genom dansen.
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Martin started dancing as a
10-year-old when he was accepted to the Royal Swedish Ballet
School. He continued his training
at The Bolshoi Ballet Academy
in Moscow. For 10 years he performed at the Estonian National
Opera in Tallinn. After returning
to Sweden Martin continues to
perform in different dance projects
and do teaching at various dance
schools, including Stockholm’s Ballet Studio, his own school. Martin’s
goal in this project is to spread joy
through dance and to make it more
accessible in areas where there is
not much dance in everyday life.
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Nikita är uppvuxen i en liten stad på västkusten där det var ont om dans och kultur.
Hennes intresse för att uttrycka sig genom
kroppen förde henne till youtube-klasser,
dansgymnasium i Uddevalla, till en tvåårig
dansutbildning på Lunnevads folkhögskola, och nu senast till danspedagogutbildningen på SKH med inriktning balett.
Dansen har för Nikita varit ett sätt att uttrycka känslor när en inte hittar orden, så
genom projektet vill hon ge barnen verktyg
att förstå sig själva och visa att det finns fler
sätt än det verbala att uttrycka känslor.
Det jag är mest nyfiken på i det här projektet är hur barnen reagerar och deras svar på
vad känslor betyder för dem.
Nikita was raised in a small town on the
west coast of Sweden where there was a
shortage of dance and culture. Her interest in expressing herself through the body
led her to learn dance from Youtube, upper
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Nikita was raised in a small town on
the west coast of Sweden where there
was a shortage of dance and culture.
Her interest in expressing herself
through the body led her to learn
dance from Youtube, upper secondary dance school, two years of dance
studies at Lunndevads folkhögskola.
She now studies to become a dance
pedagogue at SKH in classic ballet.
Dance for Nikita has always been a
way to express feelings when words
can’t, so with this project she wants
to offer these tools to the children for
them to better understand and express
themselves and their feelings.

VILKEN

FÄRG

HAR

MIN

KÄNSLA?

/

WHAT

COLOR

IS

MY

FEELING?

Josefin började dansa när hon var nio år
och har studerat dans vid Balettakademin
och Diambra dansarutbildning i Stockholm. Hon har dansat stilar som jazzdans,
modern dans, balett, hiphop och afrikansk
dans. Josefin är intresserad av dans som
en möjlighet att uttrycka känslor och har
undervisat dans för barn och unga. Genom detta projekt vill hon lära sig mer om
barn och kommunikation. Viktigt i projektet är att ge barn utrymme att få prata om
känslor och uttrycka sig genom dans.
I det här projektet är jag mest nyfiken på
mötet med barn och att förstå mer av deras
föreställningsvärld.
Josefin started dancing when she was nine
years old and has studied dance at Balettakademien and Diambra danseducation
in Stockholm. She has practiced jazz dance,
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dren and communication. Important
in this project is to give children space
to talk about feelings and express them
through dance
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Gerd introducerades till folkdans i vuxen
ålder och när hon väl “knäckte koden” fick
hon på allvar upp ögonen för pardans och
började även dansa lindy hop, balboa och
tango. Gerd har gått en ettårig folkdansutbildning på Erik Sahlströmsinstitutet och
undervisat i folkdans under dansfestivaler
och danskvällar. Dans är för Gerd ett rum
för lek och utforskande. Hon intresserar sig
för kommunikationen och mötet mellan
människor i dans och den känsla av samhörighet och kontakt som kan uppstå.
Jag är i det här projektet nyfiken på att
utforska hur fysisk rörelse av kroppen kan
påverka hur det känns inuti.
Gerd was introduced to folk dance at the
age of 25, soon got hooked on couple dancing and started dancing intensely, folk as
well as lindy hop, balboa and tango. Gerd
attended
one year
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fysisk rörelse av kroppen kan påverka
hur det känns inuti.

for Gerd a space of exploration and
play. Her main interest is in the communication and meeting between
people dancing, and the possible
feelings of connection.

Kandidatprogrammet i danspedagogik
är en treårig utbildning för dig som vill
undervisa i dans och som tycker att det
är intressant att arbeta med människor.
Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter utbildningen har du
goda möjligheter att vara en initiativrik
och självständig entreprenör som arbetar med dans och skapande på olika sätt.
Att arbeta som danspedagog handlar
om att inspirera och möta människor.
Det innebär att vara kreativ och skapa
goda förutsättningar för människors
utveckling och kreativitet i dans. Det
innebär också att kunna diskutera och
reflektera kring dansens roll i samhället.
Utbildningen ger stark förankring i både
konst och vetenskap. Du läser kurser om
dans som konstform, pedagogik och
didaktik samt kurser med inriktning mot
olika målgrupper. Det betyder att du
under dina studier får träna dig att undervisa i dans och att skriva, reflektera,
kritiskt granska och diskutera om bland
annat dans, koreografi och pedagogik.
Ett normkritiskt och intersektionellt
perspektiv löper som en röd tråd genom
utbildningen.

Du fördjupar dig inom koreografi, i en vald
dansgenre som är din huvudinriktning, och
i andra dansgenrer som du väljer själv. Det
innebär att du utvecklar dina danstekniska
och koreografiska färdigheter, arbetar med
kroppsliga och estetiska uttryck samt fördjupar din konstnärliga förmåga.
Målet är att du ska få de grundläggande
kunskaper som behövs för att kunna undervisa i dans för olika målgrupper – men
också att utveckla en självständighet för att
kunna göra dina egna val och ha möjlighet
att påverka hur dans förmedlas och för vem.
Utbildningen ger dig förutsättningar att
arbeta med dansundervisning i olika sammanhang och organisationer för olika målgrupper samt att arbeta i egna konstnärliga
kollektiv och kompanier som arbetar med
scenisk dans och workshops. Institutionen
för danspedagogik erbjuder tre program;
kandidatprogram i danspedagogik, ämneslärarprogram i dans och masterprogram
i samtida dansdidaktik. Utöver det ges många fristående kurser i exempelvis koreografi,
dansdidaktik, dans för barn och unga samt
dans, media och mediering.
www.uniarts.se

The Bachelor’s Programme in Dance
Pedagogy is a three-year education for
you who want to teach dance and who
find it interesting to work with people.
The dance teacher’s profession is constantly evolving and after the education
you have good opportunities to be an
enterprising and independent entrepreneur who works with dance and
creation in different ways.
Working as a dance teacher is about
inspiring and meeting people. It means
being creative and creating good conditions for people’s development and
creativity in dance. It also means being
able to discuss and reflect on the role of
dance in society.
The education provides a strong foundation in both art and science. You read
courses on dance as an art form, pedagogy and didactics as well as courses
with a focus on different target groups.
This means that during your studies
you get to practice teaching dance and
writing, reflecting, critically reviewing
and discussing, among other things,
dance, choreography and pedagogy. A
norm-critical and intersectional perspective runs like a common thread
through education.

You immerse yourself in choreography, in a
chosen dance genre that is your main focus,
and in other dance genres that you choose
yourself. This means that you develop your
dance technical and choreographic skills,
work with bodily and aesthetic expressions
and deepen your artistic ability.
The goal is for you to gain the basic knowledge needed to be able to teach dance for
different target groups – but also to develop
an independence to be able to make your
own choices and have the opportunity to
influence how dance is conveyed and for
whom.
The education gives you the conditions to
work with dance teaching in different contexts for different target groups and artistically to work in your own collectives and
companies that work with stage and workshops.
The Department of Dance Pedagogy offers three programmes: the Bachelor’s Programme in Dance Pedagogy, the Subject
Teacher Programme in Dance and the
Master’s Programme in Contemporary
Dance Didacticts. In addition, many independent courses are given in, for example,
choreography, dance didactics, dance for
children and young people as well as dance,
media and mediation.
www.uniarts.se

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar
inom cirkus, dans, danspedagogik,
film, media, opera, scenkonst
och skådespeleri. SKH har cirka
femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

Stockholm University of the Arts
(SKH) educates and researches
in circus, dance, dance pedagogy,
film, media, opera, performing arts
and acting. SKH has about five
hundred students and two hundred
and fifty employees.
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