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Vbg dance festival 2019 blev en dunder succé! Deltagandet ökar för varje år och fler ungdomar
vill komma till vår festival för att dansa, hänga och visa upp sina dance skills i jams och
showcase-tävling. Tack vare Kultur i Västs bidrag för ökad delaktighet bland ungdomar fick de
en självklar plats i utformandet och genomförandet av festivalen i år. För unga av unga! Det
gillar vi! Klicka på länken till vår facebook- sida för ett lite smakprov av dansglädjen och
stämningen under festivalen.
https://www.facebook.com/Danspoolen/videos/436658126991769/
Vinnaren av showcase-tävlingen blev en
Vänersborgsbaserad dansgrupp - Go to crew! Grattis
till er! Som pris kommer de att få visa upp sitt bidrag
på den internationella dansfestivalen STEP som har
sin invigning den 3 mars i Vänersborg.

Har inte terminen rusat på i en rasande fart!? December står för dörren och i flera av våra
samarbetskommuner så förbereder sig våra danslärare och elever sig för olika julavslutningar.
Den 9 december har till exempel Sotenäs
Kulturskola sin julavslutning. Då bjuds
det på dansande tomtar, möss och
pingviner i en härlig julparad med
musikaliska och akrobatiska inslag. I
Mellerud, Färgelanda och Munkedal blir
det julmys på olika sätt. Lördagen den 1
december mellan 10-14 har Vänersborgs
Musikskola sitt årliga Julcafé.
Föräldraföreningen dukar upp ett maffigt
fikabord och det spelas musik och dansas
överallt i huset. Välkomna att besöka oss på Vänerparken 5. Tack för den här terminen!!!
Danspoolen tar snart jul!
Har ni inte bokat Skapande skola för våren 2020 så är det hög tid! Gå in på vår hemsida för mer
information. https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/dans/danspoolenvanersborg/skapande-skola.html
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Nu är Danspoolens nya Skapande skola-projekt - Vi dansar barnkonventionen klar! Projektet är
förankrat i barnkonventionens artiklar och
syftar till att förstärka förståelsen av
konventionen genom rörelse. Dansprojektet är
ett bra komplement till skolans teoretiska
arbete kring FN:s barnkonvention. Vid tre
tillfällen kommer vi att belysa tre teman Identitet och kropp, Yttrandefrihet och Rätt att
vara barn – som samlar flera av artiklarna och
uppmuntrar barnen att genom rumsliga och
fysiska övningar närma sig något av innebörden
i konventionen. Vi riktar oss mot åk 3-6 i detta
projekt och ser fram emot ta oss an det här högaktuella och viktiga ämne tillsammans med er.
Är ni intresserade av att beställa detta projekt så kontakta katarina.stella@vanersborg.se
Vår sista presentation av våra danspedagoger i Danspoolen är Linnéa Bildtse som är vårt nyaste
tillskott. Vem är hon och varför har hon valt dans som sitt yrke?
När började du dansa? – Jag började dansa när jag var 6 år och det
har format mig som person. Dans för mig är frihet, liv, kraft och
rätten att få vara sig själv.
Vad fick dig att fortsätta med dans? – Jag älskar musik och dans är
bland annat att ge liv och rörelse åt musiken. När vi dansar till
musik bevaras upplevelsen i kroppsminnet och vi kan känna och
minnas musik i kroppen. Att kroppen besitter massor av kunskap
är något som jag anser att samhället ofta glömmer bort och
dansen kan hjälpa oss hitta tillbaka till oss själva.
Varför har du valt danspedagogik som yrke? – Dans är ett
konstnärligt uttryckssätt som lär oss om oss själva och världen. Alla
människor kan dansa och att få vara en del i någons utveckling är oerhört häftigt. Jag brinner
för att se eleverna växa och våga framföra dans inför andra, att skapa egna danser och
upptäckta ny kunskap om sin kropp.
Om du själv får dansa, vad väljer du då? – Bästa stunden för dans är på morgonen. Dra upp
volymen medan kaffet är på bryggning och ha dansparty i köket. I danssalen improviserar jag
helst, då får jag vara i nuet och dansa precis hus jag vill.
Fritidsintressen? – På fritiden försöker jag uppleva så mycket som möjligt av Göteborgs
kulturutbud. Jag går på konserter, föreställningar, utställningar. Jag tittar mycket på film och
har betygsatt över 800 filmer. På vintern är jag supernördig när det kommer till längdskidor
och missar aldrig en tävling.
Vad är Danspoolen för dig? – Danspoolen är min första arbetsplats efter min till olika platser
jag aldrig skulle ha besökt annars. Det bästa med danspoolen är de fantastiska kollegorna och
hur vi tillsammans inspirerar varandra och driver arbetet framåt.
Månades tips: Ju mörkare det blir dess då snarare blir det ljusare igen!
Bästa hej! Danspoolen genom Katarina Stella Hemsida: https://www.vanersborg.se/uppleva-gora/kultur/dans/danspoolen-vanersborg.html
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