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MÅNADENS FRÅN DANSPOOLEN VÄNERSBORG
Oktober 2019

Nu drar det ihop sig för Vbg Dance Festival 2019, den 29-30 oktober på höstlovet!! För sjätte
året i rad samlas danssugna ungdomar för att dansa med och för varandra. Programmet
börjar bli klart med gästlärare, Dj´s, host´s, workshops mm. Mer information finns på:
http://communityx.se/vanersborg/.
Som en del av festivalen och Ungas Kulturvecka i Vänersborg, gästas vi
av dansföreställningen Unvolution onsdag 30 oktober kl. 19.00 - 19.45 på
Vänersborgs teater. Den är framröstad som den unga publikens val. Fri
entré för festivaldeltagare. Koreograf: Tove Rådmark & Linnea Stonka

Oktober månad bjuder på flera offentliga dansföreställningar i Vänersborg. Låna hem en
koreograf med ditt lånekort i Vänersborg och välj bland tre föreställningar 21-25 oktober,
Library Stories eller låt dig utmanas av dansföreställningen Skirtpower som visas ikväll kl 19:00
på Stora biografen. Det är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om
sexualitet och om makt. Och om ömhet. På scenen ses dansare från det västsvenska
integrerade danskompaniet Spinn. Båda dansföreställningarna är koreograferad av Carl Olof
berg. För mer information och biljettköp: https://www.vanersborg.se/uppleva-gora/kultur/dans.html

NYHET!!! Skapande skola-projekt: vi dansar barnkonventionen!
Denna höst utvecklar Danspoolen ett nytt Skapande skola-projekt som behandlar
barnkonventionen. Det kommer att rikta sig till barn i mellanstadiet och kan fungera som ett
komplement till lärarnas eget arbete kring barnkonventionen. Vi dansar barnkonventionen
och belyser delar av på ett skapande och kreativt sätt. Är du intresserad av att boka detta
inför våren eller nästa höst så är ni välkomna att kontakta katarina.stella@vanersorg.se.
Detaljer kring projektet kommer läggas ut på vår hemsida samt här i nyhetsbrevet senare i
höst. Men anmäl gärna intresse redan nu!

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

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 Helen
Ridal Hultén.
När började du dansa? – Jag var 6 år gammal när jag fick ordinerat
från min läkare att jag skulle börja med balett för att mina ben var
inåtroterade.
Vad fick dig att fortsätta med dans? – När jag var 8 år såg jag
baletten Svansjön på film och då visste jag att det var det jag ville
göra när jag blev stor. Dansen blev även ett sätt att lätta på
skolpressen. När jag dansade var det bara här och nu som gällde och
det gav mig energi och återhämtning för att sedan kunna fokusera på
skolarbetet. Win! Win!
Varför har du valt danspedagogik som yrke? – Dansen är en del av
mig så efter dansutbildningen i Australien har jag arbetat parallellt
som dansare och danspedagog. Jag gillar att sprida den glädje jag alltid har känt för dansen till
båda unga och äldre.
Om du själv får dansa, vad väljer du då? – Det spelar ingen roll bara jag får dansa! Får jag vara
en amöba eller ballerina det spelar ingen roll, hahaha!
Fritidsintressen? – Jag gillar att simma, jag kommer ju ifrån Australien! Och när det inte är
väder för att simma så är jag ändå vid havet så mycket jag kan.
Vad är Danspoolen för dig? – Danspoolen är ett väldigt bra forum där jag får möjlighet att
sprida den glädje jag känner för dansen. Dessutom får jag besöka många små fina platser som
jag kanske inte hade fått möjlighet att se annars. Jag blir även inspirerad av mina positiva och
engagerade kollegor!

Månades tips! Vecka 43-44 kan du ta del av ett fantastiskt kulturutbud Vänersborg.
Kulturveckorna: https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/kulturveckan.html

Bästa hej! Danspoolen genom Katarina Stella

Hemsida: https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/dans/danspoolenvanersborg.html

Danspoolens vision:

Skapande, stärkande, utvecklande i bredd och spets

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

