Programverksamhet
för förskolegrupper
Välkomna till Dansmuseet och ett besök i dansens fantastiska värld där vi
bjuder på massor av dansglädje!
Vi är stolta att kunna erbjuda danslekar, dansa en bok och framför allt vår
alldeles egna dansanta visning Hela världen dansar! Tillsammans gör vi en
spännande resa bland masker, kostymer och filmer från världens alla hörn.
Dansmuseet erbjuder visningar, danslekar och workshops för barn och
ungdomar i alla åldrar, även grupper med särskilda behov. Dans och visning
anpassas efter gruppen. Max antal barn per grupp är 30 (20 på dansa en bok).

Visning & dans: Hela världen dansar

Vårens tillfälliga utställning heter Gastar, Generaler och Gudinnor.
Masker, dockor och skuggspelsfigurer från Japan, Kina och Tibet. De
berättar om urgamla traditioner som lever vidare inom dans och teater.
Utställningen öppnar 17 februari 2019.

Följ med oss på en upptäcktsresa i Rolf de Marés fotspår, bland masker, dockor
och kostymer från när och fjärran. Vi får en glimt av dansens förunderliga värld,
gör en piruett som i balett och sedan virvlar vi runt och stampar i takt till härlig
musik från olika kulturer.
Hela världen dansar är ett program där barnen under en timme får en kortare
visning av Rolf de Marés samlingar, vi tittar på film med dans från olika
delar av världen och sist men inte minst provar vi på några enkla danssteg.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Danslek: Balett

För bokning och info:
Klara Berggren, tel 08-441 76 52
klara.berggren@dansmuseet.se, www.dansmuseet.se
Besöksadress: Drottninggatan 17
Postadress: Box 7213, 103 88 Stockholm

Med enkla och roliga övningar lär vi oss grunderna
i balett. Först ser vi en kort film med smakprov på
några av balettens superstjärnor. Vi gör en piruett –
lätt som en plätt! Sedan virvlar vi runt till underbar
musik som får oss att känna oss som prima ballerinor
och mästerdansörer.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Danslek: Flamenco

förskoleklasser och lågstadiet

Dansa en bok – Törnrosa eller Mamy Wata och monstret

Flamenco är en kraftfull dansform med mycket själ och hjärta.
Dansen uttrycker både stolthet och personlighet i en värld av
musik, sång och härliga rytmer. Vi provar på olika stampar,
typiska arm- och handrörelser samt att klappa rytmer som
tillsammans blir en enkel flamencodans. Vi börjar med
att titta på några dansklipp med flamenco.

Dansa en bok? Javisst! Vi läser och dansar boken Törnrosa eller Mamy Wata
och monstret mitt bland Dansmuseets samlingar. Tillsammans med vår museipedagog får barnen använda sin fantasi och kreativitet för att berätta en saga
med rörelser till stämningsfull musik.

Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Programmet passar barn mellan 3–7 år. Vi tar emot max 20 barn per grupp.
Vi erbjuder även programmet för barngrupper med funktionsvariationer.

Danslek: Västafrikansk dans med Klara och Lejonet Leo
Med fantasifulla och roliga rörelser dansar vi till trumrytmer från Västafrika.
Massor av dansglädje utlovas! Vi börjar med att se film med dans från olika
länder i Afrika, allt ifrån imponerande frivoltsdans i Nigeria till maskdans i
Burkina Faso.

Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Dansa en bok stimulerar till läs- och språkinlärning och eget skapande.
Metoden är framtagen av Kultur och bildning, Region Uppsala med stöd
av Statens kulturråd.

Vi dansar till live-trummor med musiker från Västafrika.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Danslek: Hiphop
Hiphop är en dansstil med mycket attityd och coola grooves. Tillsammans
provar vi på rytmiska danssteg till hiphop-musik. Lätt och lekfullt hittar vi
egna sätt att uttrycka oss. Vi börjar med att titta på en kort film med olika
stilar inom streetdansen som breaking och locking.
Längd: ca 60 min. Pris: 1 000 kr.

Mamy Wata och monstret är skriven och illustrerad av Véronique Tadjo och
Törnrosa är illustrerad av Lena Sjöberg.

Läs mer på www.dansmuseet.se/sv/boka-visning/

