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MÅNADENS FRÅN DANSPOOLEN VÄNERSBORG
Februari 2020

Då var det dags för ett nytt år! Vi hälsar 2020 välkommen med en vårtermin fylld av roliga
dansaktiviteter! Vad har Danspoolen på sin agenda under våren? Bland annat utökar vi med
några dansgrupper på Kulturskolan i Sotenäs! Så kul att det växer!!! Den internationella
dansfestivalen Step kommer till Vänersborg. Danspoolen arrangerar en dansvecka i samband
med festivalen med olika danshappenings under veckan. Vi gästas vi av studenter från Dans
och cirkushögskolan i Stockholm. De kommer att besöka utvalda grundskolor med sin
dansföreställning samt träffa några av våra dansgrupper på Vänersborgs Musikskola.
Vänersborg fortsätter även 2020 att arrangera offentliga dansföreställningar för barn och
unga. Håll utkik efter program på Vänersborgs kommuns hemsida.
Save the date! Den 3 mars står Vänersborg som värd för invigningen av den internationella
Dansfestivalen STEP! Vilka en ära för oss att inviga denna
månadslånga dansfestival för barn och unga i Västra
Götaland. På Vänersborgs teater visas dansföreställningen
3:rd av Freestyle Phanatix men invigningsceremonin startar
först med en ljusdans utanför i Plantaget klockan 17:45.
Elever från Kulturskolan i Sotenäs och Musikskolan
Vänersborg dansar tillsammans med Danspoolens
pedagoger. Därefter leds vi in till festsalen för ännu mer
dans framfört av vinnarna av Vbg dance festival Go to Crew
och speciallinjen i dans från Musikskolan i Vänersborg. Det
blir ballonger, mingel och tal av inbjudna gäster. Läs mer
om festivalen och programmet på den officiella hemsidan.
I samband med dansfestivalen arrangerar Danspoolen en dansvecka tillsammans med våra
musik- och kulturskolor i Vänersborg och Fyrbodal. Vecka 10 kommer dansande barn i
Sotenäs, Färgelanda, Mellerud, Munkedal och Vänersborg få möta dans på nya sätt under
denna vecka. I Vänersborg anordnas det workshops från Stepfestivalens utbud samt möjlighet
att ta del av offentliga dansföreställningar för barn och unga. Musikskolans dansgrupper
kommer att göra pop-upp-dans på oväntade platser i centrum för att förgylla invånarnas
tillvaro och för ungdomarna blir det streetdanceparty med battle och jam. Vilken vecka det
kommer att bli!!!
Nu är det hög tid att söka Skapande skola bidrag inför läsåret 2020-2021. Vi i Danspoolen på
Kultur och fritidsförvaltningen i Vänersborg vill påminna om våra projekt som sträcker sig från
förskolan till åk 9. Två nya projekt är Dansa barnkonventionen som riktar sig till åk 3-6 med
syftet är att förstärka förståelsen för konventionen genom rörelse samt Koppla bort
autopiloten som riktar sig till åk 8 eller högstadiet. Här får ungdomarna möta dans som
konstform samtidigt som vi skapar medvetenhet kring normer. Vad är dans? Vem kan dansa?
Vad är normer? Vem sätter normerna? Läs mer om projekten i den bifogade länken.
https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/dans/danspoolen-vanersborg/skapandeskola.html. Det finns fortfarande möjlighet att boka oss för våren från slutet av april.

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

Regionteatern Västs danskompani kommer till Vänersborg i februari för att repetera sina
kommande skolföreställningar! Några grundskolor och klasser kommer att uppleva dans på
nära håll i sina klassrum och agera testpublik till deras kommande skolföreställningar Magnet
och Silent disco. Koreografi och idé av dansaren Maria Ulriksson. Läs mer om deras
dansföreställningar här: https://www.regionteatervast.se/dans/

Månades tips: Boka din biljett till invigningen av dansfestivalen STEP den 3/3!
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg

Bästa hej! Danspoolen genom Katarina Stella Hemsida: https://www.vanersborg.se/uppleva-gora/kultur/dans/danspoolen-vanersborg.html
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katarina.stella@vanersborg.se tel: 0521-721933

