
   
 

Beskrivning av de kurser som ingår i Masterprogrammet  

samtida cirkuspraktiker med start hösten 2018 
 

År 1 

Rörelsepraktiker för cirkus - med koreografer och pedagoger med bred erfarenhet inom 

cirkus. I kursen utvecklas och utforskas rörelsepraktikerna genom studentens egen 

disciplin.  
 

Att skriva cirkus – i kursen kommer studenterna att arbeta med, poesi, hip hop och fiction 

för att översätta aspekter av cirkuspraktiken till olika litterära genrer och grafiska 

framställningssätt. 
 

Introduktion till forskningsdesign inom cirkus - en introduktion till konstnärlig forskning 

och dess processer. I kursen gör studenten en handlingsplan för de två årens där det ingår 

metodologier, dokumentationsprocesser, reflektion och läs/skrivpraktiker som används 

under de två åren. 

 

Disciplin #1 och Disciplin #2 - studenten sätter specifika mål i relation till sitt projekt och 

arbetar individuellt med en disciplinlärare och handledare i en ”lab-situation”.  
 

Att göra rum#1 - kursen behandlar hur man skapar förutsättningar och möjligheter för 

forskning och produktion av samtida cirkus praktiker och föreställningar. Det kan innebära 

att formulera förslag till curation, events, plattformar, tidskrifter, websidor etc. och att hitta 

partners från det professionella fältet. Den här kursen utgör basen för ett större 

praktikbaserat projekt i år 2. 
 

Material och rum - i kursen går man igenom material för cirkusutrustning, förnyelse inom 

riggning, material och rumslig design samt idén om åskådaren som både material och en 

position. Studenterna uppmuntras att göra design till nya prototyper.  
 

Teori och praktik #1 - kursen behandlar hur teori kommer ur praktik och hur teori kan 

påverka praktik. Studenten möter en rad olika internationella cirkusartister och deras 

arbetsprocesser och teorier i arbetet inom både forskning och produktion. 
 

 

År 2 

Teori och praktik #2 - Analys av professionens villkor - kursen behandlar etiska, 

sociopolitiska och ekonomiska dimensioner av professionens praktik. Kursen är både 

teoretisk och praktisk och innehåller en fallstudie och praktik i ett cirkuskompani/en 

produktion /nätverk/festival/skola etc.  
 

Att skriva teori inom cirkusfältet – Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskap om en 

vald aspekt av teori som är  relevant för hens praktik och att studenten utvecklar en 

fördjupad förmåga att skriva om sin egen process.  
 

Att göra rum#2 - ett handlett praktikbaserat projekt där studenten skapar nya vägar för 

samtida cirkus  
 

Självständigt arbete - det slutliga examensarbetet 

 


