Workshops
Prata-dans-workshop för förskolepersonal
En workshop där vi praktiskt tränar oss på att samtala om dans! Vi provar i praktiken på hur det är
att beskriva, tolka respektive reflektera över dans. En samtalsmetod som kommer från bildanalysen
och används inom framför allt teatern. Teori varvas med praktik. Målet är att du ska ta steget från
teori till praktisk tillämpning. Syftet är att du som deltagare ska få med dig både lust, inspiration
och verktyg att samtala med barn om dans.
Tanken med seminariet är att implementera nya sätt att uttrycka sig kring och samtala om var och
ens upplevelse efter att ha sett en föreställning. Att upptäcka på hur många olika sätt vi faktiskt
kan se och uppleva en dansföreställning. Genom att få verktyg att leda ett icke-värderande samtal
så kan vi också öppna en värld till att medvetandegöra och uppmärksamma varje barns egen
upplevelse.
Vi utgå från en kort video av en dansföreställning som vi tittar på tillsammans. Därefter tränar vi
på att samtala om det vi sett och upplevt samt på att ställa frågor, allt utifrån en samtalsmodell.
Det ingår teori samt att du får med dig material med konkreta frågor och verktyg som ett stöd
för minnet. Vi avslutar med att titta på olika konkreta vägar för att direkt ta med sig den nya
kunskapen ut i den egna verksamheten.
Längd: 3 timmar
Mängd: 1 träff
Max antal deltagare: ca 25 personer
Lokal: Ett mötesrum eller klassrum. Möjlighet att visa video via dator behövs.
Egen dator medtages.
Pris: Kontakta oss för prisuppgifter.
Övrigt: Den här workshopen kan kompletteras med eller
bytas ut till ett samtal med barn och personal som deltagare.

Om Anna Hagberg Wennerbeck
Anna Hagberg Wennerbeck är dansare, koreograf
och danspedagog samt konstnärlig ledare för Embla
dans & teater. Hon är utbildad danspedagog på
Danshögskolan i Stockholm med inriktning barn &
unga. Har sedan 1999 undervisat barn och unga i
modern dans med inriktning mot eget skapande. Har
skapat och dansat för barn, unga och vuxna sedan
1994.

Bra att veta!
Ni är alltid välkomna att höra av dig till oss om du har
önskemål om ett annat upplägg! Vi skräddarsyr gärna
för varje enskild förskolas behov!
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