Workshop i Årets Dans for lærere og pædagoger i Region Midtjylland
I samarbejde med Dansehallerne inviterer Aarhus 2017 til workshop i Årets Dans som en del af
forberedelserne til Børneåbningen af Aarhus 2017 d. 20. januar 2017.
Børneåbningen kommer til at foregå rundt i alle 19 kommuner med sang og dans og meget mere
under temaet Ønskelandet.
Datoer//steder:

Mandag d. 21. november i Skanderborg kl. 13.30 – 16.30
Tirsdag d. 22. november i Herning kl. 13.00 – 16.00

3 timer inkl. pause
Vi lærer Årets Dans, som er en række mere eller mindre fastlagte strukturer og bevægelser – og afprøver
forskellige variationsmuligheder i forhold til, hvordan I som lærere og pædagoger kan videreformidle den til
børn i forskellige aldre. Vi taler om, hvordan man tilpasser Årets dans og forbereder klassen/børnegruppen
på temaet igennem fx leg og tegning. Workshoppen foregår på gulvet, så kom omklædt.
Deltagelse i denne workshop er gratis//finansieres af Aarhus 2017.
Adresse i Skanderborg: Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Adresse i Herning: Sportscenter Holing, Holingknuden 3, 7400 Herning
Tilmelding til Inke Maria Horstmann, Aarhus 2017 senest d. 10. november 2016 pr mail til
inke.horstmann@aarhus2017.dk Husk at skrive, om du ønsker at deltage i workshoppen i Skanderborg eller
Herning samt navn, institution og kommune.
Som udgangspunkt kan der deltage 5 lærere/pædagoger pr. kommune, dog er der mulighed for at komme
på venteliste.
Mulighed for tilkøb af kommuner og skoler
Workshop i Årets Dans for større skolebørn
Dato og sted aftales individuelt.
3 timer inkl. pause
Deltagerne klædes på til at kunne undervise og motivere yngre børn til at danse Årets Dans. Målet er at
lære dansen og kunne udføre den selvstændigt, samt at kunne hjælpe andre med at lære den. På
workshoppen gennemgår vi en timeplan med alle lege, som hører til forberedelsen og indlæringen. Vi
bruger temaet Drømmeland som udgangspunkt til at fortælle dansen som en historie, hvor hver
bevægelse er med til at danne en betydning.
Denne workshop afholdes i den enkelte kommune og koster kr. 5.000.

