Priser 2017
4x45 min
5x45 min
4x55 min

700,880,730,-

8x55 min

1460,-

3x70 min
4x70 min
8x70 min

685,915,1835,-

4x90 min

1105,-

10% rabatt ved 3-4 kurs
15% rabatt ved 5 kurs
20% rabatt ved 6-8 kurs

Kursbeskrivelser sommerkurs
2017
Lillestrøm
Barneballett 3-5 år:
Dette er første skritt inn i dansens verden for veldig mange. Kurset er
for barn i alderen 3-5 år, og vektlegger en lystbetont lek med flere av
dansens mange temaer. Bevegelsene trenes inn gjennom enkle
øvelser og lek, hvor barna får brukt sine kreative evner. Øvelsene
utvikler kroppsbevissthet, konsentrasjon og koordineringsevne. Mer
informasjon om barneballett finner dere på hjemmesiden vår under
”Skolens tilbud”.
NB! Forsommerkurset i barneballett er for elever født 2012-2014 og
går uten foreldre.

Klassisk ballett:
Klassisk ballett er dansesjangeren du finner i balletter som
Svanesjøen, Nøtteknekkeren, Giselle og Romeo og Julie. Klassisk
ballett danner grunnlaget for all annen dansetrening innen
scenedansen. Mer informasjon om klassisk ballett finner dere på
hjemmesiden vår under ”Skolens tilbud”.
Jazzdans:
Jazzdans er en dansestil som kjennetegnes av rytme, energi og mange
morsomme trinn. Jazzdans er en danseteknisk stilart, hvor man blir
kjent med typiske jazzelementer som blant annet isolasjon,
dynamikk, rytmikk, attacker og hurtige temposkifter. Mer
informasjon om jazzdans finner dere på hjemmesiden vår under
”Skolens tilbud”.
Jazzkoreografi er et kurs hvor hovedfokuset er å lære en eller flere
danser/dansestiler innenfor jazzdanssjangeren.
I år får vi besøk igjen av vår kjære pedagog Jeffrey Carter som skal
holde kurs i jazzdans for Kompaniet vårt, men også åpne klasser for
nivå 5-7 og nivå 8 og oppover for alle andre interesserte. Jeffrey er
en tøff pedagog som krever det ypperste av alle danserne sine, men
som også får frem det beste i dem. Vi gleder oss til å ha han hos oss
igjen!
Hip hop:
Hip hop er en populær musikkstil, men også en dansestil som blir
mer og mer populær. Timen inneholder mye fartsfylt moro,
utfordrende dansetrinn og masse bra musikk - en flott og krevende
dansetime for både gutter og jenter! Mer informasjon om hip hop
finner dere på hjemmesiden vår under ”Skolens tilbud”.
I år får vi også besøk av pedagogen og hip hop-danseren Catharina
Salberg som skal ha nivå 4-5 og 8-10 med innstudering til Byfesten.
Akrobatikk:
Akrobatikk er en time hvor vi jobber med en del turnprinsipper, og
fleksibilitet, styrke og kombinasjonen av disse er momenter som
vektlegges. Mer info på hjemmesiden under ”Skolens tilbud”.
Breakdance:
Breakdance er en gatedans som opprinnelig oppstod i New York på
begynnelsen av 1970-tallet. I dag er dette en tøff og anerkjent fysisk
krevende dansestil som praktiseres i hele verden. På sommerkurset i
år vil vi ha kurs i Breakdance nye for nybegynnere og åpent nivå for

dere som har breaket tidligere. Mer informasjon om breakdance
finner dere på hjemmesiden vår under ”Skolens tilbud”.

Moderne:
I moderne dans kombinerer man det lekne med det dansetekniske.
Moderne dans kan romme mye ulikt og er et samlebegrep på det som
også kalles samtidsdans.
For de eldste (øvet/videregående) får vi i år besøk fra England
av Jessica Nina Barlow. Hun skal ha Moderne Workshop for
øvet/videregående, samt en innstuderingsklasse til Byfesten-dans.
Jessica har sin utdannelse fra The Arts Educational School London og
BA fra London Studio Centre, hvor hun mottok "The Peter Brandon
Award for Excellence in Contemporary Dance". Jessica arbeidet med
Tangled Feet Co. og The Meredith-Bruno Co. før hun tilbrakte 6
måneder i Israel med The Kibbutz Contemporary Dance Co. Hun har
koreografert for Dance Umbrella Festival, Nitzoutzout, Kaleidoscopic
og Linger/Beyond.
Jessicas klasser krever tekniske ferdigheter, og inneholder elementer
fra de grunnleggende tekniske stilene av moderne dans. Jessica
vektlegger bruk av kroppens fulle kapasitet og dynamiske spektrum.
Hun benytter også veiledet improvisasjon i sine klasser.
Jessica er støttet av Englands Kulturråd for å introdusere unge
studenter til nye bevegelsesspråk. Hun er engasjert i undervisning,
og holder workshops til studenter i høyere danseutdanning.
Dette blir spennende timer som også muliggjør deltagelse
på ”Moderne innstudering” der det læres bort en koreografi til
Byfesten i Lillestrøm 18. juni! ☺
Contemporary Ballet:
Contemporary ballet, eller moderne ballett, tar utgangspunkt i den
klassiske ballettens teknikk og inkorporerer elementer fra andre
dansestiler. Stilen ble utviklet på midten av 1900-tallet, med pionerer
som George Balanchine i spissen. I Hanne Karolines klasser vil
elevene oppleve en krysning mellom klassisk ballett og moderne,
lyrisk dans, der fokuset vil være på flyt.
Disse klassene på Lillestrøm vil også innstudere dans til Byfesten 18.
juni.

Oslo
Barneballett 3-5 år:
Dette er første skritt inn i dansens verden for veldig mange. Kurset er
for barn i alderen 3-5 år, og vektlegger en lystbetont lek med flere av
dansens mange temaer. Bevegelsene trenes inn gjennom enkle
øvelser og lek, hvor barna får brukt sine kreative evner. Øvelsene
utvikler kroppsbevissthet, konsentrasjon og koordineringsevne. Mer
informasjon om barneballett finner dere på hjemmesiden vår
under ”Skolens tilbud”.
NB! Forsommerkurset i barneballett er for elever født 2012-2014 og
går uten foreldre.
Introkurs:
Introkurset er ment å gi en kort innføring i de ulike tilbudene vi har
på nivå 1 til høstsemesteret. Kurset inneholder en gang med Klassisk
ballett, en gang med Jazzdans og en gang med Hip hop. Siste klasse vil
være en oppsummeringsklasse med en liten visning for foreldre de
siste ti minuttene.
Informasjon om de ulike dansestilene finner dere på hjememsiden
vår under “Skolens tilbud”.
Musikaljazz:
Informasjon om musikaljazz finner dere på hjemmesiden vår under
“Skolens tilbud”. Musikaljazz kombinerer vokal og dans. Dette er
dansesjangeren du ser i musikaler som Singing in the Rain, Annie,
Hairspray, West Side Story og Fame - for å nevne noen. I
musikaljazztimene lærer elevene koreografier inspirert av ulike
musikaler, og timene utforsker brytningspunktet mellom dans,
skuespill og til tider sang.
Contemporary Ballet:
Contemporary ballet, eller moderne ballett, tar utgangspunkt i den
klassiske ballettens teknikk og inkorporerer elementer fra andre
dansestiler. Stilen ble utviklet på midten av 1900-tallet, med pionerer
som George Balanchine i spissen. I Hanne Karolines klasser vil
elevene oppleve en krysning mellom klassisk ballett og moderne,
lyrisk dans, der fokuset vil være på flyt.

