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UPPSTART! Nu är dansterminen snart igång på våra Musik- och kulturskolor i Fyrbodal och
planering inför kommande dansträffar är i full gång! Det sprudlar av kreativitet och
skaparglädje i Danspoolen. Vi hälsar våra samarbetspartners välkomna till ett nytt läsår. En
glädjande nyhet är att vi fått ett utökat dansutbud i flera av samarbetskommunerna med fler
kurser för både stora och små. Tack för förtroendet!
Tillbakablick av sommarens dansaktiviteter. Danspoolen har deltagit som danslärare på ett
dansläger i Lysekil, varit handledare för danssommarjobbarna i Vänersborg samt tränat inför
Smögens Ljusfestival 2019, The Island of Light som äger rum den 12-15 september. Förutom
ungdomar från Vänersborgs Musikskola samt Sotenäs Kulturskola kommer även Danspoolens
pedagoger att medverka i en koreografisk dans- och ljusinstallation koreograferat av vår
pedagog Catrin Edvardsen. http://islandoflight.se/sv/hem-2/. Dessutom arrangerade Kulturoch fritidsavdelningen i Vänersborg med hjälp av Aktiva lov- medel en Sommarkulturskola i
veckorna tre. Dans, musik, teater och bild var på schemat varje dag både i centrum och som
uppsökande verksamhet för barn och unga. Något som vi fick mersmak av och hoppas att
driva även nästa sommar i kommunen.
Vår pedagog och dansare Helen Ridel Hultén medverkade som dansare i föreställningen I
Gudars Skymning på Vadholmens badplats, Kungälvs kommun i sommar. Detta är ett
återkommande dansverk sedan 30 år tillbaka. Den gästspelar vart 10 år! Ett unikt verk där
dansarna intar de vindpinade klipporna i samspel med livemusiken, landskapet, vattnet,
vädrets makter och historiska vingslag. Musiken skriven av slagverkaren Jonny Axelsson och
skapat av Göteborgsbaserade koreografen Gun Lund.
Våra kommande evenemang i höst är bland annat Vbg- dancefestival som arrangeras för fjärde
året i rad. På höstlovet intar vi Folkets hus i
Vänersborg med dansworkshops, gästspel,
danstävlingar och battles. Har ni ungdomar i er
kommun som är sugna på att komma och tävla
med sin grupp så hör av er till oss i Danspoolen.
Förutom våra egna dansgrupper i Vänersborg och
Fyrbodal har vi grupper från Tjörn, Göteborg,
Lerum, Trollhättan och Alingsås som årligen deltar.
Det har verkligen blivit en mötesplattform för ungdomar som älskar dans! Mer detaljerad
information kommer framöver.
NYHET! Danspoolen startar danskurser i egen regi. Nytt för i år är att Danspoolen startar en
vuxengrupp i dans från höstterminen 2019. Kursen är öppen för danssugna vuxna i och
utanför Vänersborgs kommun att anmäla sig. Då efterfrågan av dans för vuxna har varit så
stor och ökar är vi glada att få möta upp detta önskemål. Vi håller till i Musikskolans lokaler i
Danspoolen Vänersborg, kontakt Katarina Stella, enhetschef
katarina.stella@vanersborg.se tel: 0521-721933

Vänersborg med start torsdagen den 12/9. För mer information och för anmälan går ni in på
Danspoolens hemsida. https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/dans/danspoolenvanersborg.html Sara Engström nedan är vuxengruppens pedagog.
Vi fortsätter vår presentation av våra pedagoger i Danspoolen i höst. Vilka är danspedagogerna
i Danspoolen och varför har de valt dans som yrke? I detta nyhetsbrev presenterar vi Sara
Engström.
När började du dansa? Jag började ganska sent. Jag hade precis
börjat gymnasiet när jag började ta kvällskurser på Dansforum i
Göteborg.
Vad fick dig att fortsätta med dans? Efter att jag hade tagit min
första dansklass så var det allt jag kunde tänka på. Det enda jag
längtade till. Det blev ett sätt att koppla bort skola, stress och
vardagen när den var tuff. Dansen blev mitt allt!
Varför har du valt danspedagogik som yrke? Dansen är det jag
brinner för mest av allt och att få dela den passionen med barn
och ungdomar är fantastiskt. Jag får se dem utvecklas på så
många plan, dans gör skillnad. Sen att jag får springa runt i
mjukisbyxor hela veckorna är ett plus!
Om du själv får dansa, vad väljer du då? Jag älskar att blanda
former av streetdance, gärna influenser av modernt.
Fritidsintressen? Jag tycker om att fotografera. Får jag välja så åker jag ut till skärgården där
solnedgångarna är magiska i blandning med doften av havet och saltvatten.
Vad är Danspoolen för dig? En spännande arbetsplats med fantastiska kollegor som jag lär
mig mycket av.

Månades tips! Dansföreställningar 2019 i Vänersborg. Spana in höstprogrammet!
https://www.vanersborg.se/4.52821050136a06aef5429e6a.html

Bästa hej! Danspoolen genom Katarina Stella

Danspoolens vision:

Skapande, stärkande, utvecklande i bredd och spets
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