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MÅNADENS FRÅN DANSPOOLEN VÄNERSBORG
Mars 2019
Nu är vårt pilotprojekt, Dans för personer med Parkinson i full gång och det är fantastiskt att se
vad dansen kan göra i människors liv och välmående. Att få träffas och utforska dansens
inneboende möjligheter med varandra förgyller oss här i Danspoolen. Musiken och rörelsen
för oss bortom begränsningar och hinder. Det är ett samarbete mellan Parkinson Norra
Älvsborg-Bohuslän, Fyrbodals kommunalförbund och Danspoolen som pågått sedan hösten
2018. Är du intresserad av att samarbeta med oss nästa läsår hör av dig till oss.
Ute i våra samarbetskommuner sker det samtidigt många kreativa
initiativ. Bland annat blir det konsert med FLOU - Färgelanda,
Lysekil, Orust och Uddevalla Musikskolor. Dessa kommuner
samarbetar sedan en tid tillbaka med sina orkestrar och nu är det
dags för den årliga konserten i Färgelanda Sporthall. Den 11 mars
kl 18:30 börjar konserten som heter Mästarnas mästare med
musik av mästare från dåtid och nutid. Medverkar gör även
Färgelandas dansgrupper med barn från årskurs 1 till gymnasiet
under ledning av vår danspedagog Linn Widenberg.

Missa heller inte Chess in Concert som kommer till Arenan i Vänersborg den 7 april kl 18:00.
Vargöns symfoniorkester, kören
Björnligan, Estetkören samt
Danspoolens dansgrupp från
speciallinjen kommer att medverka
tillsammans med professionella
sångare från Sveriges sångarelit.
Redan är 1200 biljetter sålda och nu
släpps 300 till. Så skynda på. På
visittv.se går det att beställa
biljetter.

Vi fortsätter vår presentation av våra pedagoger i Danspoolen. Vilka är danspedagogerna i
Danspoolen och varför har de valt dans som yrke?
Catrin Edvardsen, boende i Vänersborg har varit hos oss sedan 2013.
När började du dansa?
Dansen kom naturligt som barn. Jag började ta klasser när jag var 14 i
Vänersborg och Trollhättan.
Vad fick dig att fortsätta med dans?
Dansen var allt för mig en period. Dansen som uttryck är ett outtömligt
område. Att sedan dansa tillsammans med andra förhöjer upplevelsen
ytterligare.
Varför har du valt danspedagogik som yrke?
Danspoolen Vänersborg, kontakt Katarina Stella, enhetschef
katarina.stella@vanersborg.se tel: 0521-721933

Att kunna förmedla sin egen passion och se vilken skillnad dans kan göra för både barn och
vuxna brinner jag för. Jag tycker det är en demokratisk rättighet! Att skapa koreografier, dans
för alla, nybörjare som avancerade motiverar mig i arbetslivet.
Om du själv får dansa, vad väljer du då?
Haha, fuldans! Mitt hjärta slår för modern och nutida dans med influenser av hiphop och
house, men en lyrisk jazzdans är inte helt fel heller!
Fritidsintressen? Mysa med familjen, studera och oljemålning.
Vad är Danspoolen för dig? En spännande arbetsplats med utvecklingsmöjligheter för barn,
unga och vuxna, med många fina dansmöten.

Månades tips! Chess in Concert Arenan i Vänersborg 7 april!
Bästa hej! Danspoolen genom Katarina Stella

Danspoolens vision:

Skapande, stärkande, utvecklande i bredd och spets

Danspoolen Vänersborg, kontakt Katarina Stella, enhetschef
katarina.stella@vanersborg.se tel: 0521-721933

