
DominoEffekten
ET DANSEFORLØB MED RAPID EYE

OM KORA (tidl. Dans for Børn) 
Børnekulturhuset byder i samarbejde med Dansehallerne op til en omgang KORA 
(tidl. Dans for Børn).

VI TILBYDER:
Gratis danseforløb til indskoling og mellemtrin. Hvert forløb består af et laborato-
rium, hvor børnene danser sammen med dansere fra et udvalgt dansekompagni 
samt en kort forestillingsdel, som også kan være del af laboratoriet. Varighed pr. 
forløb er 90 minutter, hvor 50 børn kan deltage.

Skolen booker op til to danseforløb på én dag, sådan at 2 x 50 børn kan få en helt 
speciel danseoplevelse.

GRATIS

AARHUS den 21. – 25. oktober 2019

INDSKOLING
OG

MELLEMTRIN



Om danseforløbet

FORESTILLINGEN & LABORATORIum
Et besøg, der viser sammenhængen mellem årsag og virkning. Kan naturens love blive omstødt?
I en minimalistisk scenografi, bestående af mursten og træ, går to legesyge rejsende på opdagelse i en verden præget af årsag 
og virkning. Den poetisk-humoristiske forestilling vækker opfattelsen af, at alt og alle påvirker hinanden. Intet er kun, hvad det 
ser ud til at være. Foran deltagerne opstår der kontinuerligt nye, vidunderlige universer og fortællinger, der giver inspiration til
selv at eksperimentere og gå på kreativ opdagelse i hverdagen. 

To performere og en live-musiker præsenterer fragmenter af Domino Effekten sammen med en eksperimenterende laboratorie-
del, hvor eleverne bliver inviteret ind i performernes univers for at lege med forestillingens elementer.

VARIGHED I ALT: CA. 90 MINUTTER

Praktisk information
Book to danseforløb pr. dag på jeres skole i perioden mandag den 21. – fredag den 25. oktober 2019

For dansernes skyld foreslår vi, at forløbene ligger eksempelvis 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 sko-
ledag.

Målgruppe & Antal
Indskoling og mellemtrin
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 beton), og 
gulvet skal være rent og plant. Lokalet må ikke være et gennemgangsrum og skal være opvarmet.

pris
400 kr. for begge forløb. Husk, at du kan søge om Gratis forløb hos ULF i Aarhus

Tilmelding
Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669

Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Telefon 4185 6669

https://www.ulfiaarhus.dk/gratis-undervisningsforloeb-grundskolen

