Den kulturelle skolesekken Stjørdal 2019-2020

DANS
BEVEGELSE OG GLEDE
Trinn (maks. antall pr. gruppe)
Kunstuttrykk
(formidlingsmetode)
Hvor
Varighet
Dato/periode/turneplan
Produsent

3.trinn og
Stjørdal Voksenopplæringssenter
(maks 30 elever)
Dans og bevegelse
Gymsal på skolen
2 x 60 min pr gruppe
2019 og 2020 Utøver kontakter
skolene og avtaler tidspunkt

Vegar Rotabakk
rotabakk@gmail.com
Mobil 926 20 855

Vegar Rotabakk

Om tilbudet
Mål (ihht. Læreplanverk for Kunnskapsløftet):
Gi barna rom for opplevelse og erfaring med dans og bevegelse.
(ihht. Kompetansemål for kroppsøving og musikk etter 4. årstrinn)

Skolens ansvar
Lokaler/tekniske krav:
- Gymsal
- Tilgang på strøm
(til medbrakt boomblaster)
Tid opprigg/nedrigg:
- 15 min til egen forberedelse

Om produksjonen:
- Et danseverksted, hvor det blir gitt undervisning i dans, med vekt på
danseglede og kroppslig utfoldelse.
- I løpet av verkstedet vil gruppen delta i kreative øvelse, lekpregede
aktiviteter og de får lære en liten koreografi / dans.
- Koreografien vises frem for medelever mot slutten av økten.
- Det er en fordel at elevene kommer i bevegelig tøy, og gjerne gymsko
eller lignende.

Bærehjelp:
- Ingen
Elevmedvirkning:
- Deltakelse i danseverkstedet
Kulturverter(elever):

Se også brosjyren ”Vi får
besøk” på Skolenettet.

Om kunstner/utøver/gruppe:
Vegar Rotabakk er utdannet dansepedagog ved Høgskolen i Bodø.
Han har jobbet som danselærer ved Stjørdal Kulturskole og Ole Vig Vgs.
Han har lang og god erfaring med undervisning av barn og unge.

Pedagogisk opplegg før/etter
(for læreren):
- Gi elevene beskjed om å ta
på/med bevegelig tøy, gymsko,
og vannflaske.
- Koreografien kan vises ved en
senere anledning. Det bør da
eventuelt settes av tid til øving i
etterkant av verkstedet.

Annen info:
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Turneplan DKS – dans og bevegelse – 2019/2020
Vegar Rotabakk tar kontakt med skolene for å avtale tidspunkt for besøk
Forradal 2019/2020. Elvran neste gang i 2020/2021

Sist revidert

060619

Map

