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Dansmakarna är ett projekt som pågår under läsåret 2016/2017 med målet är att samlas för att fira
Dansens Dag den 28 april 2017 på GöteborgsOperan och visa upp de koreografier man skapat.
Starten är i augusti -16 då lärarna träffas på GöteborgsOperan för en halvdags undervisning med Monica Milocco,
ansvarig GöteborgsOperan Skapa/Dans. Lärarna får undervisning i uppvärmning, danskomposition och koreografi. De får också stöd i att lägga upp en läroplan för sin dansundervisning och idéer på hur dansen kan integreras i annan undervisning. Vi arbetar fysiskt och teoretiskt och lärarna får även med sig pedagogiskt material som
inspiration och något att utgå ifrån i sitt arbete med eleverna. I danskomposition arbetar vi från olika ingångar
och gör övningar utifrån dessa. För höstterminen läggs en plan tillsammans med lärarna. Vilken lektionstimme
som väljs är upp till läraren.
I januari -17 har lärarna en ny träff med Monica på GöteborgsOperan där man går igenom eventuella frågeställningar och utmaningar. Man ser också på hur man kan utveckla sitt arbete i skolan via dansen och planerar då
också inför föreställningen som kommer att vara på GöteborgsOperan i samband med Dansens Dag i april 2017.

TIDSPLAN
Hösten 2016
Vecka 33: Kurstillfälle 1 den 18/8 kl.16-19 (tiden är preliminär) på GöteborgsOperan
Vecka 34: Alternativt kurstillfälle 1 den 23/8 kl.16-19 (tiden är preliminär) på GöteborgsOperan
Vecka 34-51: Höstterminen (lov v 44). Under denna period besöker Monica varje klass vid ett tillfälle. Allt enligt överenskommelse.

Våren 2017
Vecka 1: Kurstillfälle 2 för lärare på GöteborgsOperan
Vecka 2-24: Vårterminen (lov v 7 och 15). Monica besöker klasserna vid ett tillfälle fram till v 16. Allt enligt överenskommelse.
Vecka 17: Dansens Dag firas den 28/4 med föreställning på GöteborgsOperan.

”Jag tycker att Dansmakarna har varit otroligt inspirerande! Både för mig och
för barnen. Vilken rörelseglädje vi haft! En unik idé att helt och hållet utgår från
barnens egna rörelser tillsamman med ett passande tema. /Lärare, Kungsladugårdsskolan
Senast den 7 augusti vill vi ha er anmälan.

Anmälan via mail till: monika.milocco@opera.se.
Har ni frågor så ring: 031-10 81 51, 0709-56 65 64.
Vi kan ta emot 10 deltagare. Dansmakarna är ett årligt återkommande projekt.
Med vänliga hälsningar,
Monica Milocco GöteborgsOperan, Skapa/Dans

