
DANS FOR BØRN
AARHUS 2018/2019

OM DANS FOR BØRN

Børnekulturhuset byder i samarbejde med Dansehallerne og dansekompagniet 
Liminal op til en omgang Dans for Børn i efteråret 2018 og foråret 2019.

Vi tilbyder:
Gratis danseforløb til 0. - 3. klasse. Hvert forløb består af workshopdel/labora-
torium, hvor børnene danser sammen med tre dansere fra kompagniet samt en 
kort forestillingsdel. Varighed i alt 90 minutter.

Gratis pædagog-/lærerworkshop med de professionelle dansere som optakt til 
forløbet med eleverne. Workshoppen giver indblik i danseforløbet samt inspira-
tion til, hvordan dans kan inddrages i undervisningen. Det er en forudsætning for 
skolens deltagelse i danseforløbet, at skolen sender én eller gerne flere lærere/
pædagoger til workshop.

GRATIS



Om danseforløbet

FORESTILLINGEN
’Hva’ så menneske’ undersøger energiens væsen. Energi 
er elektrisk, slatten, let, tung, lille og stor. Al energi i uni-
verset er konstant, men ændrer form ustandselig. Har vi 
alle en særlig energi, og kan energi smitte eller deles?

LABORATORIET
Liminal leger med den abstraktion, som energi egentlig 
er, og danserne inviterer eleverne ind i et værksted af 
dans og bevægelse.

VARIGHED I ALT: CA. 90 MINUTTER

WORKSHOP FOR BØRN
Book 2 danseforløb pr. dag på jeres skole i perioderne: 
Tirsdag d. 23. - fredag d. 26. oktober 2018
Mandag d. 29. - torsdag d. 1. november 2018

Mandag d. 4. - torsdag d. 7.marts 2019
Mandag d. 11. - torsdag d. 14. marts 2019

For dansernes skyld foreslår vi, at forløbene ligger fksempel-
vis kl. 8.30-10.00 og 10.30-12.00 eller måske kl. 11.30-13.00 
og 13.30- 15.00, så danserne har en halv times pause mellem 
forløbene. Men kom gerne med et forslag, som passer til 
jeres skoledag.

ANTAL
To klasser eller 50 børn pr. forløb (altså op til 100 børn pr. 
dag). Minimum to voksne, der deltager aktivt. De samme 
voksne under hele besøget.

PÅKLÆDNING
Eleverne skal møde omklædte i træningstøj.

KRAV TIL LOKALE
Forestillingen og laboratoriet afvikles i en stor gymnastiksal 
eller stort rum på ca. 13x10 meter med ”blødt” gulv (ikke be-
ton). Lokalet skal være opvarmet og gulvet rent og plant. Der 
skal være et fungerende musikanlæg i lokalet (ikke ghettobla-
ster).



PÆDAGOG-/LÆRERWORKSHOP 
v/ Dansekompagniet Liminal

OBS! Obligatorisk og en forudsætning for deltagelse. 

For danseforløb i efteråret 2018: 
tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 14-17 
i Remisen, Godsbanen, Skovgaardsgade, 8000 Aarhus C 
– indgang ved Spiselauget

For danseforløb i foråret 2019: 
tirsdag 5. februar 2019 kl. 14-17 
Sted oplyses senere.

Danserne fra Liminal står for pædagog-/lærerworkshoppen, som de 
tilmeldte skolers pædagoger/lærere skal deltage i, inden forløbet 
kommer ud på skolen. 

TILMELDING
Du tilmelder jer via vores online formular:
https://goo.gl/forms/MbgDyL3Toh4xPnz92

Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus
Tlf. 41 85 66 69

http://bit.ly/2eAs2l2
https://goo.gl/forms/MbgDyL3Toh4xPnz92
https://goo.gl/forms/MbgDyL3Toh4xPnz92



