SKAPA DANSFILM UNDER EN DAG
- ett Skapande skola projekt för åk 3-7

Tillsammans med en filmare och en dansare får eleverna utforska olika sätt att göra dans och film samtidigt.
Vi arbetar tillsammans i grupp och individuellt med att
improvisera, koreografera och var och en av de medverkande får i mindre grupper göra en Egen Dansfilm.
Materialet klipps ihop till en film, ca 60 sek lång och
projektet avslutas med att vi tittar på filmerna.

Dans och Film som konstform, kultur, fysisk träning, lärande
och gemenskap:
Eleverna får möta dans och film och får redskap att använda
dessa uttryck i sitt eget lärande och utveckling. Genom att
skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta
och hitta ett kreativt rörelsespråk. Här kan eleverna upptäcka
en skaparlust med sina egna rörelser vilket stärker identiteten
och självkänslan. Vi använder musiken, rörelsen och kroppen

Varje klass får sina egna filmer. Om en kommun/skola
har flera medverkande klasser kan vi varmt rekommendera att bjuda in elever och föräldrar till en filmvisning
på den lokala biografen, en aula, matsal, konsthall
eller liknande.
UPPLÄGG:
PASS 1 Utforskande av dans och rörelser. Alla är med
och skapar en koreografi.
PASS 2 Vi filmar hela gruppkoreografier samt olika detaljer av rörelser.
PASS 3 Redigering av filmerna i respektive grupper
samt gemensam filmvisning.

som uttrycksmedel. Utifrån ett valt tema KÄNSLOR, blir alla
eleverna guidade att koreografera, filma och klippa sin film.

PRIS:
1 klass (max 26 elever) under 1 heldag 8.30-13.00,
inklusive för- och efterarbete 12 000 kr.
Moms tillkommer med 25%. Projektet kan finansieras med
stöd från Skapande Skola/Kulturrådet.
Milersättning kan tillkomma (från Stockholms län).

KONTAKT OCH INFORMATION:
Dansare: Amanda Norlander, Tel: 0704-99 22 84
info@withinart.se, www.withinart.se
Filmare: Helene Berg, Tel. 0708-28 72 55
helene.berg@createmotion.se, www.createmotion.se
Amanda Norlander och Helene Berg har stor erfarenhet

Skolan/kommunen tillhandahåller 4-5 ipads med appen
imovie installerad.
Vi behöver ett stort tomt rum för dans och rörelse gärna
med musikspelare under förmiddagen och ett klassrum
med projektor under sista timmen.

av att arbeta med dansfilm och har tillsammans utvecklat
spännande och kreativa lektioner där kameran och dansen arbetar i symbios.

REFERENS:
Åsa Fagerlund (Danskonsulent)
Tel. 076-213 84 60, asa.fagerlund@danskonsulentdis.se

stillbilder från projektet

