


Nu är det dags för andraårsstudenter 
vid Institutionen för danspedagogik 
att presentera sina danser - som de 
själva koreograferat - och som turnerar 
runt om Sverige på våren via internet.

Föreställningarna har utvecklats under 
handledning av Andrea Svensson,  
Bodil Persson, Maryam Nikandish,  
Peter Mills och Rebecca Hilton. 

Den 24 och 25 april har du möjlighet att 
delta i föreställningarna och en fest med 
oss online!

SKH
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Mönster

2020

Ljus och tre kroppar bildar dansföreställningen Mönster. 

Fokusområden kommer att kretsa kring mönster och konstellationer i  
relation till kroppar och ljus samt utforska rytmer visuellt respektive auditivt. 

Vilka blir era upplevelser av ljus och mörker? Är det någon skillnad på 
musik och ljud? Och vilka mönster kan vi skapa?
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What are you working on right now?

Just nu jobbar jag på att hitta en hållbarhet i 
min dans där min kropp och mentalitet står i 
relation till varandra och min utbildning.  
Jag förhåller mig även kritisk till olika under-
visningsformer och försöker hitta ett eget 
uttryck i hur och vad jag vill undervisa.  

What makes you move?

Jag upplever en stor glädje i relation till min 
kropp och mitt psyke när jag dansar. Det ger 
en frihet och nyfikenhet när jag använder 
kroppen. Jag känner mig levande när jag rör 
på mig.

MÖNSTER

RESET 2020

Emma
Lundholm



What makes you move?

Utforskande av kroppens möjlighet av rörelse. 
Att låta musiken påverka rörelsen och att känna 
att kroppen har arbetat.

What are you working on right now?

Jag jobbar nu med att inkludera alla elever 
i eget arbete och utforskande i min under-
visning för att hitta dansglädje. 

Max
Edsbrand

MÖNSTER
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What makes you move?

Att sprida vidare dansglädje till andra och sam-
tidigt känna en relation till musiken. Känslan av 
frihet och få göra det jag älskar motiverar mig.  

What are you working on right now?

Jag jobbar just nu på att hitta mig själv och 
min egna stil inom dansen. Att fördjupa mig 
i olika kvalitéer samt utvecklas som pedagog. 

MÖNSTER
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Paulina
Gunnarsson
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En bra start är att hitta en källa av intresse och inspiration. Hitta kunskap  
om ditt valda intresse. Använd google, eller köp eko-citroner styckvis.  
Att testa saker här och nu är svårt men kan skapa en känsla av att inget  
går att förutse och att framtiden är en konstruktion. Det är bara du själv 
som kan hindra dig, ifall du inte har en jobbig chef eller rosa stenbits- 
baciller i kylskåpspoesi som har bestämt hur det ska vara.  Du kan röra på 
flera kroppsdelar samtidigt, det kan skapa en krämig mattkant som är som  
balsam för skorna. När du har gjort det har du en klump med upplevelser 
som du aldrig kommer få tillbaka, det är det som är grejen.  
Först och främst är det bra om du är redo.
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Situation Notation



Namn
Efternamn

SITUATION NOTATION
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Matilda
Hellgren

What are you working on right now?

Jag vill låta musiken färga mitt dansande, 
både i material som är givet till mig och i 
improvisation. Och! Att ha kul å inte ta mig 
själv på för stort allvar!

What makes you move?

Musik får mig att dansa, hur kliché det än låter. 
Känslan av att vara totalt närvarande med 
musiken är den bästa känslan i hela världen! 
Helst nått svängigt jazzigt :D



Namn
Efternamn

What makes you move?

Trygga sammanhang skapade tillsammans 
med andra får mig ofta i rörelse utan att jag 
styr det eller tänker på det. Skratt. Lek. Musik 
på hög volym!

What are you working on right now?

Just nu analyserar jag ofta och mycket över 
min identitet och röst i jazzen, samt mitt 
förhållningssätt till estetiken av en genre och 
ett kulturarv som har andra rötter än vad jag 
har. Utöver det är det viktigt för mig att vara 
modig, - och snäll mot mig själv!

SITUATION NOTATION
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Johanna
Hillbom



Namn
Efternamn

What makes you move?

Jag vet inte vad som får mig i rörelse. Jag be-
höver nog utforska och analysera det mera för 
att få fram ett svar jag kan stå för. Nog för att 
det kan vara kul att veta, men jag tror inte att 
jag är i behov av ett svar. Det är högst troligt i 
konstant förändring och svårt att definiera. 

What are you working on right now?

Nu i min dans tycker jag om att jobba med 
den 3 dimensionella kroppen. Jag försöker 
dansa med alla riktningar i utrymmet och 
med mer än en i taget. Jag vill ha med hela 
mig i min dans. 

SITUATION NOTATION
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Rebecca 
Ilefors



Namn
Efternamn

What makes you move?

Ljud, musik, rytmer. Folk runtomkring mig. 
Känslor och sinnesintryck. 

What are you working on right now?

Att vara i processen. Att våga lita på proces-
sen. Att utforska, vrida, vända, testa. Att låta 
det som händer i nuet vara vad det är och att 
inte alltid fokusera på vad det ska leda till. 

SITUATION NOTATION
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Hanna
Persson
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Fill in the Gaps
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Kära                         , 

det är komplicerat att                        när du är i rummet. 
Ibland så                             jag, då                            allt.   
Jag fattar väl att                      är                                      ! 

Då och då verkar det som alla i hela världen                               .   
Jag har en idé, tänk om vi skulle                                  ?   
Vad tror du om det? Det skulle väl inte “bara passera” ? 

Hälsningar                           .



Namn
Efternamn

What makes you move?

Musik med ett tydligt beat och en stark känsla.

What are you working on right now?

Just nu jobbar jag mycket med att hitta flöde 
och dynamik, samtidigt som jag försöker 
dansa tredimensionellt i kroppen. 

FILL IN THE GAPS
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Jennifer
Holmgren



Namn
Efternamn

What makes you move?

Livet (Imorgon kanske jag svarar något annat).

What are you working on right now?

För mig är dans som att träna på livet, träna 
på att göra nytt, reagera nytt, tänka nytt, 
ändra sig. 

FILL IN THE GAPS
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Sara
Mörk



Namn
Efternamn

What makes you move?

Jag får mycket energi och inspiration av alla 
intryck och impulser som går att hämta från 
min omgivning. Därför försöker jag omge mig 
av sammanhang där motivationen är glädjen 
för att dansa.

What are you working on right now?

Jag arbetar just nu med att utforska, uppleva 
och låta min kropp sätta ramar för hur jag 
rör mig. För mig handlar det om att skapa 
en hälsosam och nyfiken relation till min 
dansträning. 

FILL IN THE GAPS
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Sara
Bergström



Namn
Efternamn

What makes you move?

Mina känslor rör mig väldigt mycket: vad jag 
känner i mig rör mig i relation till vad som jag 
får från yttre världen. Det finns så mycket i yttre 
som jag upplever med alla mina sinnen som 
ger mig impulser att reagera.

What are you working on right now?

Vad som intresserar mig i mitt arbete just 
nu är hur jag kan förmedla den inre världen 
jag har till publiken och uppnå olika sätt till 
att mötas och passera varandra; även att 
skapa förutsättningar där vi kan tillsammans 
utforska empati - genom det kroppsliga.

FILL IN THE GAPS
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Meeri
Mäkinen



Namn
Efternamn

What makes you move?

A spider on the floor and sweet sweet cider. 
Being a space slider working as an insider 
outsider.

What are you working on right now?

Up and down a speedway rider off and on 
the floor as a spider. 

FILL IN THE GAPS
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Alva
Zakó



Namn
Efternamn

What makes you move?

Jag inspireras väldigt mycket av musik och 
tycker om att dunka låtar lite för högt i både 
hörlurar och högtalare.

What are you working on right now?

Jag jobbar med att hitta rörelse som inte 
kopplas till musik som jag vanligtvis lyssnar 
på. Jag vill försöka komma ifrån kopplingen 
mellan musik och dans på grund av att vi 
redan jobbar mycket med det. I och med 
den här turnén får jag möjlighet att utforska 
röst och ljud kopplat till rörelse. 

FILL IN THE GAPS

RESET 2020

Amanda
Roos af Hjelmsäter



Namn
Efternamn

What makes you move?

Det mesta och de flesta. En känsla, oftast flera 
på samma gång! 

What are you working on right now?

Att hitta tillbaka! Hitta framåt! Hitta nån-
stans! Det fina i kråksången är ju att jag 
faktiskt alltid rör mig. Tidvis sakta men ack  
så säkert är jag på väg. Den kråksången 
tycker jag om.

FILL IN THE GAPS
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Liv
Andersson
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Vår forestilling handler om hvordan vi kommuniserer og snakker om  
klimaendringene som foregår disse dager. Hvordan forholder vi oss til  
utfordringene som ligger langt fra vårt dagligdagse liv, og hvordan kan vi  
ha en innvirkning på dem? 

Med visningen vil vi forsøke å vise forskjellige måter man kan ta tak i prob-
lemene vi står ovenfor. Vender du kinnet til eller står du ansikt til ansikt  
med utfordringene? Blir du provosert eller føler du trangen til å handle?
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Ved Veis Ende



Namn
Efternamn

What makes you move?

Det som får meg til å bevege meg er rytmer 
og musikk jeg finner fengende. Når jeg hører 
musikk jeg liker veldig godt, klarer jeg ikke hol-
de meg i ro. Det samme gjelder når jeg hører 
rytmer, som ikke nødvendigvis kommer fra 
musikk. Et eksempel på dette kan være rytmer 
som oppstår fra tikkelyden til lyssignalene ved 
fotgjengerfelt.

What are you working on right now?

I dans jobber jeg med å stadig utvikle mine 
dansetekniske ferdigheter, samt å finne nye 
måter å bevege meg på. Dette gjør jeg da 
jeg ønsker å nå målet mitt, som er å kunne 
leve av å være utøvende danser. 

VED VEIS ENDE
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Amalie
Skjærpe



Namn
Efternamn

What makes you move?

Vanligvis er det musikk som får meg til å be-
vege med. Jeg synes det er vanskelig å sitte 
stille når jeg hører inspirerende musikk. Av og 
til, om jeg bare trenger utløpt for følelser, tyr 
jeg til dans også, ettersom det er en så bred 
kunstform som kan uttrykke mye.

What are you working on right now?

Jeg jobber med å bli den beste danseren jeg 
kan bli og som min kropp kan tåle, og jeg 
prøver å ikke sammenligne meg selv med 
andre dansere. 

VED VEIS ENDE
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Ingrid
Johansen



Namn
Efternamn

What makes you move?

Det som ofte får meg til å bevege meg er 
gleden jeg har i å kunne røre på meg akkurat 
som jeg ønsker og vite at kroppen min kan 
utføre masse spennende bevegelser! Samtidig 
er det å kunne gi seg helt hen til øyeblikket og 
omgivelsene i form av bevegelse, en utrolig fin 
måte å gi seg selv et frirom fra alt annet man 
møter i hverdagen.

What are you working on right now?

Nå for tiden arbeider jeg mye med å utforske 
ulike sjangre innenfor bevegelse, fordi jeg 
synes det er så gøy og interessant å kunne 
lære noe nytt og gi kroppen utfordringer.  
Det utvikler meg mye som person og danse- 
kunstner og bidrar til at jeg nesten alltid har 
det gøy med det jeg gjør! 

VED VEIS ENDE
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Andréa
Dybvik



Namn
Efternamn

What makes you move?

Jeg synes musikk er dansens språk. Energi og 
rytmikk gir meg følelser og jeg kan bevege 
meg til rytmikken og energien. Mens rolig 
musikk gir meg mer pusterom og jeg kan 
bevege hver enkelt muskel og føle på hvordan 
bevegelsene kjennes i kroppen. Ulike musikk-
stiler gir meg rom til å bevege meg til det jeg 
føler musikken vil utdype. Jeg liker å bevege 
meg til musikk fordi jeg kommer til en annen 
verden som er vanskelig å sette ord på.

What are you working on right now?

Jeg jobber med hvordan kroppen min kan 
bevege seg i ulike baner og utfordre meg 
til å klare ting jeg ikke har klart før. I timene 
utfordrer jeg meg fordi lager alltid ulike mål 
jeg skal konsentrere meg om for å jobbe 
grundig med målet. Jeg jobber alltid med 
presentasjon av meg. I timene tenker jeg all-
tid på at jeg danser på en scene med masse 
publikum for å leve meg inn i ulike roller. 

VED VEIS ENDE
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Julia
Alieva



Institutionen för danspedagogik vid 
Stockholms konstnärliga högskola

På institutionen för danspedagogik utbildar vi själv- 
ständiga danspedagoger och ämneslärare i dans, 
med starkt konstnärligt och pedagogiskt förhålln-
ingssätt, för en professionell verksamhet inom 
dansundervisning. 

Vi erbjuder utbildningar och kurser där hög kvalitet 
och spetskompetens förenas med djup kunskap, 
kritisk reflektion och nytänkande samt kunskap om 
konstens betydelse för människan och det samhälle 
vi lever i.  

Institutionen erbjuder en miljö som präglas av kreati-
vitet och respekt och som ger möjlighet till interna-
tionella utbyten samt nära samverkan med både den 
professionella miljön och det omgivande samhället. 

Danspedagogens och danslärarens yrke är i ständig 
utveckling. Vårt mål är att utbilda kreativa pedago-
ger och lärare som är rustade att möta ett ständigt 
föränderligt yrkesliv och som kan driva det dans- och 
danspedagogiska fältet framåt. Inom danspedagogik 
finns därmed utrymme att arbeta med dans och 
skapande på olika sätt. Många tidigare studenter har 
skapat konstnärliga kollektiv och kompanier som 
arbetar med dans både sceniskt och pedagogiskt i 
olika sammanhang. 

Vid frågor, kontakta:  peter.mills@uniarts.se 

Vill du bidra till att utveckla människors kreativitet, 
konstnärliga förmåga och kunskap i dans? 

Sök något av våra program! Vi erbjuder kandidat- 
program i danspedagogik, ämneslärarprogram i 
dans och masterprogram i samtida dansdidaktik. 

www.uniarts.se 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar 
och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, 
media, opera och scenkonst. 

Stockholms konstnärliga högskola har cirka fem- 
hundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

Live stream party with  
the Artists

24 April  18:00 - 20:00

25 April  13:00 - 17:00

Särskilt tack till Beata Alving och 
Linda Adami.  

Stockholms konstnärliga  
högskola, 2020. 

Fotograf: Jasmine Attié  

Grafisk formgivning: Amanda Do 

Tryck: Elanders Sverige AB
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