
Dans
- teknik, bodywork og improvisation
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På kurset Dans arbejder vi med forskellige tilgange til og aspekter af den moderne og 
kontemporære dans. Sammen vil vi skabe rum for undersøgelsen af egne bevægelser, 
samt øger bevidstheden og forståelsen for egen krop i relation til andre. 

I løbet af ugen vil vi beskæftige os med teknikker indenfor den moderne dans såsom 
releaseteknik, gulvarbejde, partnerarbejde, somatiske praksisser og bodywork, samt 
anatomiske tilgange til kroppen og improvisation. Derudover dykker vi ned i forskellige  
indgange til koreografi og projekter der tager deres udgangspunkt i koreografiske 
relationer. Med konkrete opgaver og tydelige redskaber udforsker vi vores individuelle 
bevægelser, samtidig med at vi i fællesskab arbejder med satte bevægelsessekvenser 
og koreografiske projekter. Og så skal vi selvfølgelig lege, svede og lytte til god musik. 

Vi kommer primært til at arbejde i det Runde Hus, men vi skal også ud i den vestjyske 
natur. Vi skal bl.a. på opdagelse i Forundringens Have og på tur til Vesterhavet, hvor vi 
vil arbejde med den sansende krop og stedsspecifikke opgaver. Derudover ligger ’Dans’ 
på samme tid som kurset ’Flamenco’, så for dem der har lyst, er det muligt at afslutte 
eftermiddagen med et indblik i den spanske folkedans.

Det bliver en højskoleuge fyldt med dans, forestillinger, foredrag og sang under fælles 
temaet “lidenskab” - og lækker mad fra højskolens økologiske guld-køkken.

 Alle erfaringer er velkomne.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Josefine Ibsen og Nanna Stigsdatter, dansere 
Else Mathiassen, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Pilgrimsvandring”, “Byg i træ”, “Pileflet” 

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 3900,–
Dobbeltværelse ........................... 4400,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 4900,–
Eneværelse ................................. 4900,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5400,–
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