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Vill du ha mer information om distanskursen Dance Performance? 
 

Kontakta kursansvarig Cyntia Botello 

info@cyntiabotello.com 

Dance Performance-distanskurs på  

Sommenbygdens Folkhögskola 
Om distanskursen 

 

Distanskursen Dance Performance vänder sig till dansledare eller danspedagoger som är intresserade 

av att arbeta med koreografi och performance på ett praktiskt sätt. Du kommer i kursen att skapa ett 

koreografiskt verk från första stadiet av processen till slutresultatet. I kursen kommer du att skaffa dig 

grundläggande metoder för att arbeta i projekt med/för professionella och icke-professionella dansare i 

olika sammanhang som bl.a. performance, community dans eller interventioner. 

 

Kursen baseras på en koreografisk process där du arbetar med dans och rörelse till produktion. Du 

kommer att få möjligheter att prova och testa idéer tillsammans med andra för att utforska rörelse på 

scen, in-situ eller annat konstnärligt uttryck.  

 

Kursen har fysiska träffar under en vecka under fyra tillfällen 

från februari till juli. Där emellan sker kommunikation och 

uppgifter via lärplattformen It´s learning. 

 

Kursträffar: 

v. 8 (18 – 24 februari), v. 13 (25 – 31 mars), v. 19 (6 – 12 maj) och 

v. 28 (8 – 14 juli) 

Tider: måndag – fredag kl. 10 – 17  

Lördag och söndagsaktiviteter förekommer. Reservationer för ändringar. 

Kursen leds av Cyntia Botello och Kerry-Ann Quinn. 

Målsättning 

Målsättningen är att du efter genomgången kurs ska ha möjligheten att själv kunna arbeta på liknande 

sätt med dina elever. Det kan också ge dig redskap att kunna använda i ditt yrkesliv som dansare och 

koreograf i olika sammanhang och målgrupper. 

Sök till Sommenbygdens Folkhögskola 
 

Sista ansökningsdatum: 6 januari 2019. Du kan göra din ansökan direkt via vår hemsida; 

http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/dance-performance-distans/ 

Kursstart: 18 februari 2019 

Studietakt: 50% deltidsstudier 

Antagningsvillkor: Erfarenhet av dans och/eller undervisning. God samarbetsförmåga. Du skall kunna 

arbeta självständig och ta eget ansvar när du arbetar utan lärare. Grundläggande datakunskaper och 

tillgång till datorn med webkamera. 

Kostnader: 5000 kr. Kostnader vid kursträffarna för boende, mat och eventuella resor tillkommer. 
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