
GENOMFÖRDA AKTIVITETER INOM KOMPETENSUTVECKLING OCH FÖRMEDLING 2021 
 

 

Webbträning – Vinyasa Yoga Eric Ernerstedt, 11-15 januari, Stockholm 
Inställt – Fysisk teater, John Britton, 16-17 januari, Stockholm 
Webbträning – Gaga Dancers Lee Brummer/Emma Rozgoni, 22 januari-18 juni, Stockholm 
Webbträning – Fascia Flow, Liselotte Reivén 2-9 februari, Göteborg 
Webbträning – Vinyasa Yoga, Rebecca Labbé, 12 februari – 26 mars, Stockholm 
Publicering träningsbibliotek (balett, yoga och kroppsviktsträning), 15 februari, Stockholm 
Webbkurs – Stream Flow, Heidi Vierthaler, 22-26 februari, Stockholm 
Webb introduktion – View Points, Anne Jonsson, 23+25 februari, Stockholm 
Webbkurs – Kreativt skrivande, Anna Pettersson, 22+31 mars, Stockholm 
Workshop – Möt koreografen, Susanna Leinonen, 29-31 mars, Malmö 
Webbsamtal – Konstnärligt samtal, Björn Säfsten och Kristina Hagström-Ståhl, 8 april, Borås 

Webbkurs – Röst och sång, Pia Olby, 8, 9, 12, 13, 16, 27 och 28 april, Göteborg 
Webbkurs – Skadeprevention, Aaron Wickers, 12 april – 15 juni, Göteborg 
Webbkurs – Din frilans ekonomi, Mats Möller, 13 april, Stockholm 
Webbintroduktion – ACT, Daniel Ek, 21 april, Stockholm 
Workshop – Ultima Vez Repertory, Eduardo Torroja, 26-30 april, Malmö 
Workshop – Möt koreografen, Malin Elgán, 26-30 april, Stockholm 
Webbkurs – ACT, Daniel Ek, 3 maj, Stockholm 
Webbkurs uppföljning – Daniel Ek, 12, 26 maj och 8 juni, Stockholm 
Workshop – Möt koreografen, Philippe Blanchard, 17-21 maj, Malmö 
Webbträning – Klein Technique, Jannine Rivel, 18-21 maj, Västerås 
Träning – MoveNat, Aron Blom, 18+21 maj, Stockholm 
Workshop – Indepth House/Street, Marie Kaae, 28-29 maj, Stockholm 
Workshop – Stream Flow Method, Heidi Vierthaler, 29-30 maj, Göteborg 
Workshop – Röst och textbearbetning, Anna Pettersson, 7-11 juni, Stockholm 
 
Öppen sommarträning - Vinyasa Yoga, Eric Ernerstedt, 9-13 augusti, Stockholm 
Öppen sommarträning – Gaga, Emma Rozgoni, 9-13 augusti, Stockholm 
Öppen sommarträning – Movement träning, Eric Ernerstedt 16-20 augusti, Stockholm 
Öppen sommarträning – Modern träning, Anna Grip, 16-20 augusti, Stockholm 
Öppen sommarträning –  Somatisk träning, I Dokmo, L Marcinkowski, B Esperi, 17-19 augusti, Göteborg 
Öppen sommarträning – Feldenkreis, Paul Pui Wo Lee 16-20 augusti, Malmö 
Öppen sommarträning – Modern Balett, Paul Pui Wo Lee 16-20 augusti, Malmö 

Workshop – Röst och sång, Pia Olby, 18-20 och 23-25 augusti, Stockholm 
Workshop – Body Breathing Method, Nir de Volff, 6-10, september, Stockholm 
Workshop – Möt koreografen, Jos Baker, 6-10, september, Malmö 
Träning – Gaga Dancers, Kari Vig Pedersen, 20 september – 13 december, Malmö 
Webbkurs – Kreativt skrivande, Anna Pettersson, 20, 27 september och 4 oktober, Göteborg 
Webbkurs – ACT, Daniel Ek, 22 september, Stockholm 
Webbkurs uppföljning – Daniel Ek, 6, 20 oktober och 3 november, Stockholm 
Webbträning – Gaga Dancers Lee Brummer/Emma Rozgoni, 1 oktober – 17 december, Stockholm 
Webbträning – Vinyasa Yoga Eric Ernerstedt, 1-29 oktober, Stockholm 
Workshop – Modern teknik, Horácio Macuacua, 11-15 oktober, Stockholm 
Workshop – View Points, Anne Jonsson, 12-15 oktober, Stockholm 
Workshop – Contemporary Jazz, Julia Erhstrand, 13-15 oktober, Malmö 



Prova på träning- Ö2, E Rozgoni, L Strååth, P Lagergren mfl., 17-20 oktober, Stockholm 
Workshop – Möt koreografen, Tara Jade Samaya, 19 oktober, Stockholm 
Workshop – View Points, Anne Jonsson, 21-22 oktober, Göteborg 
Workshop – Neutral Mask och Clown, Per Sörberg, 25-29 oktober, Göteborg 
Workshop – Möt koreografen, Jarek Cemerek, 30 oktober, Göteborg 
Workshop – Teknisk Jazz, Anna Ståhl, 1-4 november, Stockholm 
Workshop – Möt koreografen, Deborah Hay, 8-12 november, Stockholm 
Workshop – Dans Funk 3.0, T Erhart, C Cunningham, 16-17 november, Malmö 
Workshop – Din frilans ekonomi, Mats Möller, 18 november, Stockholm 
Workshop – Hip Hop, Niki Tsappos, 19-20 november, Stockholm 
Workshop – Röst och sång, Pia Olby, 8-10 och 13-15 december, Stockholm 
Workshop – Mask och dockteknik, Mariana Araoz, 9 december, Stockholm 
 

Webbträning via Teateralliansen 

Webbträning – Gaga People Emma Rozgoni, (mån-, tis-, torsdagar) 25 januari-27 maj, Stockholm  
Webbträning – View Points, Anne Jonsson, (torsdagar) 11 mars-29 april, Stockholm 
Webbträning – Gaga People Emma Rozgoni, (onsdagar) 14 april-15 juni, Stockholm 
Webbträning – Gaga People Emma Rozgoni, (mån-, torsdagar) 7 september-16 december, Stockholm 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VINYASA YOGA - Eric Ernerstedt (SE)  
11-15 januari, Online träning, Stockholm 
En dynamisk och fysiskt utmanande yogaform där deltagarna fick arbeta igenom hela kroppen. Klasserna 
avslutades med stilla avslappning och meditation. Eric Ernerstedt, dansare, skådespelare och yogalärare. 
87 deltagare – 82 kvinnor 2 män 

 
Inställt – Fysisk teater, John Britton, 16-17 januari, Stockholm 

 
GAGA Dancers –  Lee Brummer (SE/IS) Emma Rozgoni (SE) 
22 januari-18 juni, Online träning, Stockholm 
En träning för att utforska och uppleva Gagans rörelsespråk. Metoden erbjuder dansaren verktyg i form 
av ett ramverk för att upptäcka och stärka kroppen, utvecklad av Batsheva Dance Companys konstnärliga 
ledare Ohad Naharin. Lee Brummer, dansare, koreograf och grundare av kompaniet IlDance, Emma 
Rozgoni, dansare, koreograf och certifierad Gaga lärare. 
127 deltagare – 109 kvinnor och 14 män 
 
 
FASCIA FLOW® – Liselotte Reivén (SE) 
2-9 februari, Online träning, Göteborg 
Genom korta föreläsningar och praktiska övningar fick deltagarna en introduktion till vårt fasciasystem 
och dess egenskaper. Workshopen hade som syfte att ge deltagarna en större kunskap om hur de kan 
bygga upp sin fascia på ett sätt som skyddar mot skador och överbelastning. Liselotte Reivén, 
kroppsterapeut, certifierad pilatesinstruktör och utbildad danspedagog. En workshop i samarbete med 
Kulturakademin och Danscentrum Väst. 
12 deltagare – 11 kvinnor och 1 män 
 



VINYASA YOGA - Rebecca Labbé (SE)  
12 februari – 26 mars, Online träning, Stockholm 
En dynamisk och fysiskt utmanande yogaform med ett stort fokus på andningen. Klasserna avslutades 
med stilla avslappning och meditation. Rebecca Labbé,  dansare, skådespelare och certifierad yogalärare. 
46 deltagare – 43 kvinnor 3 män 
 
 
PUBLICERING AV TRÄNINGSBIBLIOTEK – Allyson Way (US/SE), Eric Ernerstedt, Johan David Seil (SE) 
15 februari, On demand träning online, Sverige 
Ett digitalt komplement med balett, yoga och kroppsviktsträning till den dagliga träning som redan 
erbjuds i norra Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Ambitionen med projektet var att lyfta, 
inspirera och stärka frilansande danskonstnärer i deras dagliga praktik, vilket var extra viktigt under 
pandemin. 
 
 
STREAM FLOW METHOD - Heidi Vierthaler (US/NL) 
22-26 februari, Online workshop, Stockholm 
Med utgångspunkt i metoden Streamflow var workshopen utformad så att dansaren kunde söka utveckla 
sitt eget personliga rörelsevokabulär, med ett starkt fokus på dynamik, timing och kroppslighet. Heidi 
Vierthaler, dansare och koreograf och grundare av metoden Stream Flow. Ett samarbete med 
Danscentrum Stockholm. 
8 deltagare – 6 kvinnor och 2 män 
 
 
VIEW POINTS – introduktion - Anne Jonsson (SE) 
23+25 februari, Online introduktion, Stockholm 
Improvisationsmetoden Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum, och ett sätt att 
gemensamt skapa ett fysiskt arbete med tidsmässigt och rumsliga fokus. Metoden är skapad av Mary 
Overlie och Anne Bogart. Anne Jonsson, regissör. Introduktionen arrangerades i samarbete med 
Teateralliansen 
8 deltagare – 7 kvinnor och 12 män 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN – Susanna Leinonen (FI) 
29-31 mars, Danscentrum Syd, Malmö 
Deltagarna fick ta del av Leinonens metod genom hennes repertoar, som fokuserar på att skapa ett stark 
center och en exakt koordination, i syfte att optimera användningen av energi. Susanna Leinonen, 
koreograf. En workshop i samarbete med Danscentrum Syd 
7 deltagare – 7 kvinnor 
 
 
KONSTNÄRLIGT SAMTAL – Björn Säfsten (SE) och Kristina Hagström-Ståhl (SE)  
8 april, Online via Zoom, Borås 
Koreografen Björn Säfsten och regissören och forskaren Kristina Hagström-Ståhl diskuterade med 
utgångspunkt i sina egna erfarenheter, hur teori och teoretiska begrepp kan ta form i konstnärliga 
processer. Syftet med samtalet var att inspirera andra dansare och koreografer i att formulera och 
utveckla sina konstnärliga praktiker samt skapa ett intresse och kunskap i bredden av vad arbetet som 
dansare innebär. Ett samtal i samarbete med Regionteater Väst, Kulturakademin och Danscentrum Väst. 
33 deltagare – 27 kvinnor 6 män 
 



SÅNGGESTALTNING - Pia Olby (SE)  
8, 9, 12, 13, 16, 27 och 28 april, Online via Zoom, Göteborg 
En möjlighet för dansare att online, tillsammans med Pia, få arbeta med och utveckla sin egen vokala och 
musikaliska potential - och att utmana sig själv sångmässigt. Både i grupp och individuellt. Pia Olby, 
sångare, musiker och pedagog. Workshopen genomfördes i samarbete med Teateralliansen och 
Kulturakademin. 
8 deltagare – 6 kvinnor och 2 män 
 
 
SKADEPREVENTION- Aaron Wickers (GB) 
12 april – 15 juni, Online via Lernster, Göteborg. 
Kursen byggde på tre korta förinspelade föreläsningar om att, som dansare, arbeta förebyggande för att 
förhindra skador. Dessa föreläsningar följdes upp av två Q&A tillfällen. Aaron Wickers, dansare, pedagog 
och personlig tränare. Föreläsningarna arrangerades i samarbete med Kulturakademin. 
10 deltagare –  7 kvinnor och 3 män 
 
 
ULTIMA VEZ REPERTORY - Eduardo Torroja, (ES) 
26-30 april, Danscentrum Syd, Malmö 
Workshopen fokuserade på den energiska och fysiska vokabulären som Ultima Vez repertroar besitter. 
Allt handlar om rörelse där deltagarna fick följa skapandeprocessen som utgick från materialets ursprung 
och övergångar till det slutliga framförandet. Eduardo Torroja, dansare och skådespelare. Workshopen 
genomfördes i samarbete med danscentrum Syd. 
9 deltagare –  9 kvinnor 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN – Malin Elgán, (SE) 
26-30 april, ccap studio, Stockholm 
Koreografen och konstnären Malin Elgán gav en workshop i koreografi, om koreografins avgörande 
arbete med tid. Sätt att verka genom tid kopplades till idéer om omfördelning av rörelser, former och 
format, vår rörelsefrihet samt skifte av kontexter. 
5 deltagare –  4 kvinnor 1 man 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN – Philippe Blanchard (FR/GB)  
17-21 maj, Danscentrum Syd, Malmö 
I form av en koreografisk workshop, ifrågasätter koreografen Philippe Blanchard i sin forskning om 
människan och dess förhållande till materialismen. Reflektioner som bygger på frågor om förhållandet 
mellan objekt och innehåll, det sensoriska och det synliga, flyktigt och varaktigt samt närvaro och 
frånvaro. Workshopen genomfördes i samarbete med Danscentrum Syd. 
5 deltagare – 4 kvinnor och 1 man 
 
 
KLEIN TECHNIQUE™- Jannine Rivel (SE) 
18-21 maj, Online träning, Västerås 
Syftet med Klein-tekniken™ är utbildning på en djup nivå och förståelse för den egna kroppen som en 
integrerad helhet för att maximera full funktion av varje individs unika rörelsepotential. Jannine Rivel , 
dansare och certifierad Klein Technique™ pedagog. Träningen genomfördes i samband med den digitala 
Scenkonstbiennalen 2021 i samarbete med Danscentrum Väst. 
39 deltagare – 32 kvinnor och 7 män 



MoveNat – Aron Blom (SE) 
18+21 maj, Eriksdalsbadets utegym, Stockholm 
MovNat är en förkortning av "Moving Naturally". Det är ett träningssystem som går ut på att träna 
människans naturliga rörelse, alltid praktiskt tillämpbar i verkliga situationer, till vardags som i nöd, för att 
bli mer kapabel. Aron Blom – dansare och MovNat instruktör. 
1 deltagare – 1 man 
 

 
INDEPTH HOUSE - Marie Kaae (DK) 
28-29 maj, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
House är ofta improviserad och betonar snabba och komplexa steg i kombination med flytande 
rörelser i bålen, liksom golvarbete. Marie Kaae, dansare och koreograf. Ett samarbete med 
Danscentrum Stockholm. 
10 deltagare – 8 kvinnor och 2 män 
 
 
STREAM FLOW METHOD - Heidi Vierthaler (US/NL) 
29-30 maj, Danscentrum Väst, Göteborg 
Med utgångspunkt i metoden Streamflow var workshopen utformad så att dansaren kunde söka 
utveckla sitt eget personliga rörelsevokabulär, med ett starkt fokus på dynamik, timing och 
kroppslighet. Heidi Vierthaler, dansare och koreograf och grundare av metoden Stream Flow. Ett 
samarbete med Danscentrum Väst. 
6 deltagare – 4 kvinnor och 2 män 
 

 
KROPPSLIG GESTALTNING MED RÖST OCH TEXARBETE – Anna Pettersson (SE) 
7-11 juni, Strindbergs Intima Teater, Stockholm 
Med utgångspunkt i en dramatiskt skriven text lades fokus på deltagarnas eget arbete i 
gestaltningsprocessen och de val, förutsättningar, uppgifter och beslut som hjälper/hindrar utövaren. 
Anna Pettersson, regissör, skådespelare och teaterchef för Strindbergs Intima teater i Stockholm. 
7 deltagare –  4 kvinnor och 3 män 
 
 
SOMMARTRÄNING 2021 
 

VINYASA YOGA - Eric Ernerstedt (SE)  
9-13 augusti, Klotet Dansenshus, Stockholm 
En dynamisk och fysiskt utmanande yogaform där deltagarna fick arbeta igenom hela kroppen. 
Klasserna avslutades med stilla avslappning och meditation. Eric Ernerstedt, dansare, skådespelare och 
yogalärare. 
11 deltagare – 11 kvinnor 
 
 
GAGA Dancers –  Emma Rozgoni (SE) 
9-13 augusti, Klotet Dansenshus, Stockholm 
Träning för att utforska och uppleva Gagans rörelsespråk. Metoden erbjuder dansaren verktyg i form 
av ett ramverk för att upptäcka och stärka kroppen, utvecklad av Batsheva Dance Companys 
konstnärliga ledare Ohad Naharin. Emma Rozgoni är dansare, koreograf och certifierad Gaga lärare. 
16 deltagare – 16 kvinnor 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teaterchef
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strindbergs_Intima_teater


MOVEMENT TRÄNING –  Eric Ernerstedt (SE)  
16-20 augusti, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
Några element som inkluderas i träningen är strukturerade lekar med partner, objektmanipulation, 
jobb med tex bollar och pinnar, styrka, handstående, mjuk akrobatik, golvarbete och rörelsesekvenser 
längs med golvet som utgår ifrån huk och krypande. Eric Ernerstedt, dansare, skådespelare och 
yogalärare. 
12 deltagare – 10 kvinnor 2 män 
 
 
MODERN TRÄNING – Anna Grip (SE)  
16-20 augusti, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
Träningen började liggandes och följdes av övningar vid en vägg. Golvet och väggen användes för att 
öva principerna om att falla, trycka och skruva. Korta rörelsefraser över golvet avslutade klassen. Anna 
Grip, koreografassistent och danstränare. 
24 deltagare – 20 kvinnor 4 män 
 
 
SOMATISK TRÄNING – Ina Dokmo (SE), Lisa Marcinkowski (PL/SE), Benedikte Esperi (SE) 
17-19 augusti, Danscentrum Väst, Göteborg 
Genom korta föreläsningar och praktiska övningar introducerades deltagarna till Somatisk praktik 
utifrån Laban/ Bartenieff and Somatic studies International (LSSI). Syftet var att ge dansaren verktyg 
för att arbeta på ett medvetet och säkert sätt som kan förhindra skador och förlänga dansarens aktiva 
yrkesliv. Ina Dokmo, Lisa Marcinkowski och Benedikte Esperi, koreografer, dansare och pedagoger. 
Träning i samarbete med Danscentrum Väst. 
12 deltagare – 11 kvinnor och 1 man 
 
 
FELDENKREIS® – Paul Pui Wo Lee (CA/DE) 
16-20 augusti, Danscentrum Syd, Malmö 
FELDENKRAIS®, lär ut hur individens hela rörelsefunktion kan förbättras – som att gå, springa eller i 
utövningen av sport eller dans. Metoden passar alla, som är intresserade av att bli mer medvetna om 
hur kroppen kan användas i olika situationer. Paul Pui Wo Lee, dansare och koreograf. Träningen 
arrangerades i samarbete med Danscentrum Syd. 
10 deltagare – 9 kvinnor och 1 man 
 
 
MODERN BALETT – Paul Pui Wo Lee (CA/DE) 
16-20 augusti, Danscentrum Syd, Malmö 
Den moderna baletten har influenser från både klassisk balett och modern dans. En träningsform som 
gav fritt utrymme med alternativ för att berika deltagarnas konstnärliga röst,  uttryck och förbättra sin 
tekniska lätthet. Paul Pui Wo Lee, dansare och koreograf. Träning i samarbete med Danscentrum Syd. 
16 deltagare – 13 kvinnor och 3 män 
 
 
SÅNGGESTALTNING – för dansare - Pia Olby (SE) 
18-20 och 23-25 augusti, Studio Gäddviken, Nacka 
En möjlighet för dansare att, tillsammans med Pia, få arbeta med och utveckla sin egen vokala och 
musikaliska potential - och att utmana sig själv sångmässigt. Både i grupp och individuellt. Pia Olby, 
sångare, musiker och pedagog. Workshopen genomfördes i samarbete med Teateralliansen. 
7 deltagare – 6 kvinnor och 1 man 
 
 
 
 



BODY BREATHING METHOD – Nir de Volff (IS/GE)  
6-10, september, ccap studio, Stockholm 
I workshopen utforskades den somatiska strukturen och dess harmoniska och disharmoniska 
förhållande till vårt andningssystem och vår mental-fysiska kreativa zon. Metoden erbjöd deltagarna 
nya dimensioner för rörelse och sökandet efter en total frihet i muskler och leder. Nir de Volff, 
dansare och koreograf. 
4 deltagare – 3 kvinnor och 1 man 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN – Jos Baker (GB)  
6-10, september, Danscentrum Syd, Malmö 
En workshop som kombinerade två aspekter av konstnärlig forskning. - Fysik och kreativa verktyg. 
Deltagarna fick lära in ett antal fysiska dansfraser med den intellektuella förståelsen för hur rörelse 
fungerar samtidigt som de skulle utveckla verktyg för att hantera psykologiska faktorer som kan 
förekomma vid inlärning av ett svårt material. Jos Baker, dansare och koreograf. 
4 deltagare – 3 kvinnor och 1 man 
 
 
GAGA Dancers –  Kari Vig Pedersen (DK) 
20 september – 13 december, Danscentrum Syd, Malmö 
Träning för att utforska och uppleva Gagans rörelsespråk. Metoden erbjuder dansaren verktyg i form 
av ett ramverk för att upptäcka och stärka kroppen, utvecklad av Batsheva Dance Companys 
konstnärliga ledare Ohad Naharin. Kari Vig Pedersen, dansare, danslärare och certifierad Gaga 
lärare. Arrangerat i samarbete med Danscentrum Syd. 
99 deltagare – 90 kvinnor 9 män 
 
 
KREATIVT SKRIVANDE– Anna Pettersson (SE) 
20, 27 september och 4 oktober, online via Zoom, Göteborg, 
En coachande kurs i kreativt skrivande kring yrkeskunnande och konstnärligt uttryck. Deltagarna fick 
under tre halvdagar möjlighet att tillsammans med regissören Anna Pettersson utforska olika ingångar 
till kreativt skrivande. Anna Pettersson, Skådespelare, regissör och teaterdirektör.  
I samarbete med Kulturakademin 
5 deltagare – 5 kvinnor 
 
 
GAGA Dancers –  Lee Brummer (SE/IS) Emma Rozgoni (SE) 
1 oktober – 17 december, Online träning, Stockholm 
En träning för att utforska och uppleva Gagans rörelsespråk. Metoden erbjuder dansaren verktyg i 
form av ett ramverk för att upptäcka och stärka kroppen, utvecklad av Batsheva Dance Companys 
konstnärliga ledare Ohad Naharin. Lee Brummer, dansare, koreograf och en av grundarna av 
kompaniet IlDance, Emma Rozgoni, dansare, koreograf och certifierad Gaga lärare. 
110 deltagare – 94 kvinnor och 16 män 
 
 
VINYASA YOGA - Eric Ernerstedt (SE)  
1-29 oktober, Online träning, Stockholm 
En dynamisk och fysiskt utmanande yogaform där deltagarna fick arbeta igenom hela kroppen. 
Klasserna avslutades med stilla avslappning och meditation. Eric Ernerstedt, dansare, skådespelare och 
yogalärare. 
47 deltagare – 35 kvinnor 12 män 
 
 



MODERN TEKNIK - Horácio Macuacua (MZ/BE) 
11-15 oktober, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
En fysiskt utmanande workshop som krävde uppmärksamhet, intresse och intensitet från deltagarna 
snarare än en viss teknisk nivå.  En utmaning för varje dansare och möjlighet att tänja på de egna 
gränserna för kroppens kapacitet och uttryck. Horácio Macuacua, dansare, danslärare och 
koreograf. Workshopen genomfördes i samarbete med Danscentrum Stockholm. 
16 deltagare – 14 kvinnor 2 män 
 
 
VIEW POINTS - Anne Jonsson (SE) 
12-15 oktober, Studio Gäddviken, Nacka 
Improvisationsmetoden Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum. Metoden är skapad 
av Mary Overlie och Anne Bogart och används ofta för att bygga ensembler och skapa 
kompositionsmaterial till föreställningar.  Anne Jonsson, regissör.  
Introduktionen arrangerades i samarbete med Teateralliansen 
8 deltagare – 7 kvinnor och 12 män 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN - Julia Ehrstrand (SE) 
13-15 oktober, Danscentrum Syd, Malmö 
En samtida jazzworkshop som erbjöd deltagarna att gå djupare in i koreografens rörelser genom 
kreativitet, specificitet och djärvhet. Julia Ehrstrand, dansare och koreograf.  
I samarbete med Danscentrum Syd. 
10 deltagare –  8 kvinnor och 2 män 
 
 
PROVA PÅ TRÄNING - E Rozgoni, E Ernerstedt, P Lagergren, L Henriksson Strååt och K Eklundh (SE) 
17-20 oktober, Ö2, Stockholm 
En möjlighet för dansare och skådespelare att under fyra dagar prova på olika träningsformer 
tillsammans i Ö2 lokaler på Södermalm. (Gaga Peple, Yoga, Rytm och sång)  
I samarbete med Teateralliansen. 
115 deltagare –  97 kvinnor och 13 män 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN - Tara Jade Samaya (AU) 
19 oktober, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
En möjlighet för dansare att träffa den internationella konstnären Tara Jade Samaya som var i 
Stockholm med föreställningar på Elverket. Workshopen fokuserade på leken mellan gravitation och 
flöde och på idéer och koncept som Tara utforskat i koreografen Anouk Van-Dijks dansverk.  
I samarbete med Dansenshus och Danscentrum Stockholm. 
3 deltagare –  3 kvinnor  
 

 
VIEW POINTS - Anne Jonsson (SE) 
21-22 oktober, RTV och Danscentrum Väst, Borås/Göteborg 
Improvisationsmetoden Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum. Deltagarna fick 
första dagen se föreställningen Fårgudar i Borås, som bygger på metoden, för att sedan själva 
börja applicera de olika viewpointsen i komposition och i text. Anne Jonsson, regissör.  
Workshopen arrangerades i samarbete med Kulturakademin, Regionteater Väst och 
Danscentrum Väst. 
9 deltagare – 8 kvinnor och 1 man 



NEUTRAL MASK OCH CLOWN – Per Sörberg (SE) 
25-29 oktober, Esperatoscenen, Göteborg 
Syftet och målet med workshopen var att deltagarna fick undersöka och utveckla sitt eget 
artisteri i relation till ett tekniskt formspråk med inriktning mot mask och clown. Inom ramen för 
kursen, fick deltagarna sedan med sig grundläggande begrepp för scenisk gestaltning.  Per 
Sörberg, skådespelare, regissör och pedagog. Arrangerat i samarbete med Kulturakademin 
och Danscentrum Väst 
12 deltagare – 8 kvinnor och 4 män 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN – Jarek Cemerek (CZ) 
30 oktober, Danscentrum Väst, Göteborg 
Workshopen utgick från koreografen Jarek Cemerk’s koreografiska formspråk där temat var, hur 
dagens hyperkonsumism påverkar individen. Koreografierna rymmer teknisk precision med subtila 
detaljer där han ofta använder sig av ett vardagligt rörelsespråk med symboliskt värde.  
Workshopen arrangerades i samarbete med Danscentrum Väst. 
4 deltagare – 3 kvinnor och 1 man 
 
 
TEKNISK JAZZ– Anna Ståhl (SE) 
1-4 november, Balettakademien Stockholm, Stockholm  
Workshopen kom att kombinera den fysiska dansarens teknik med både uttryck, flöde och 
improvisation. En fördjupning i utförandet av den tekniska jazzen med botten i klassisk teknik till en 
mer nutida modern dans och lyrisk jazz. Anna Ståhl, dansare och pedagog 
Workshopen arrangeras i samarbete med Balettakademien Stockholm. 
7 deltagare –6 kvinnor och 1 man 
 
 
MÖT KOREOGRAFEN– Deborah Hay (SE) 
8-12 november, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
Kroppen är kapabel till så mycket mer än vad den kan göra. Deltagarna fick under workshopen flera 
frågor att besvara utav den Amerikanska ikonkoreografen och författaren Deborah Hay. Genom att 
begrunda och besvara frågorna fick deltagarna sedan tillgång till sin annars obemärkta 
kroppsintelligens. Workshopen arrangerades i samarbete med Cullberg och Danscentrum Stockholm. 
18 deltagare – 17 kvinnor och 1 man 
 
 
DANS FUNK 3.0 –  Tanja Erhart (AT) och Claire Cunningham (GB) 
16-17 november, Danscentrum Syd, Malmö 
DansFunk 3.0 hade som syfte att lyfta den inkluderande scenkonstens betydelse för danskonstens 
utveckling och ge fler dansare och koreografer med funktionsvariationer möjlighet att utvecklas 
konstnärligt inom dans. Tanja Erhart,scenkonstnär och kreatör Claire Cunningham, dansare och 
koreograf. Workshopen gavs i samarbete med Skånesdansteater och Danscentrum Syd. 
6 deltagare – 6 kvinnor 
 
 
 

 



HIP HOP - Niki Tsappos (SE) 
19-20 november, Danscentrum Stockholm, Stockholm 
En Hip Hop workshop med flow i fokus. Flow kan skapa unika stunder som samtidigt känns tidslöst. I 
de stunderna gör vi ofta saker som vi aldrig gjort förut och kanske aldrig gör igen. Under de två 
dagarna  gavs deltagarna fullt focus till flow, freestyle och kommunikationen där emellan. Niki 
Tsappos, dansare och artist. En workshop i samverkan med Danscentrum Stockholm. 
10 deltagare – 7 kvinnor och 3 män 
 
 
SÅNGGESTALTNING - Pia Olby (SE)  
8-10 och 13-15 december, Studio Gäddviken, Nacka 
En möjlighet för dansare att, tillsammans med Pia, få arbeta med och utveckla sin egen vokala och 
musikaliska potential - och att utmana sig själv sångmässigt. Både i grupp och individuellt. Pia Olby, 
sångare, musiker och pedagog. Workshopen genomfördes i samarbete med Teateralliansen. 
8 deltagare – 4 kvinnor och 4 män 
 
 
MASK OCH DOCKTEKNIK - Mariana Araoz (AR/SE)  
9 december, Danscentrum Syd, Malmö 
TMR Balance Method är inspirerad av teater pedagoger som tex Mario Gonzalez och Barbara 
Wilczek samt från traditionell dock- och maskteater som Bunraku, Kabuki, Theatre Noh och Buto. 
Balansmetoden bygger på begreppet balans genom teaterrummet, scenen, skådespelarna, truppen 
och publiken. Mariana Araoz, skådespelare och pedagog.  
Workshopen genomfördes i samarbete med Danscentrum Syd. 
5 deltagare – 2 kvinnor och 3 män 
 
 

AKTIVITETER FÖR ANSTÄLLDA 

 
KREATIVT SKRIVANDE– Anna Pettersson (SE) 
22 och 31 mars, online via Teams, Stockholm 
En coachande kurs i kreativt skrivande kring yrkeskunnande och konstnärligt uttryck. Deltagarna fick 
under två halvdagar möjlighet att tillsammans med regissören Anna Pettersson utforska olika ingångar 
till kreativt skrivande. Anna Pettersson, Skådespelare, regissör och teaterdirektör. 
4 deltagare – 4 kvinnor 
 
 
DIN FRILANS EKONOMI Mats Möller (SE) 
13 april, Online via Zoom, Stockholm 
Kursen behandlade enkla tips kring skatt och pension och berörde skillnaderna av att arbeta på 
firma/bolag mot tjänst och sedan hybriden egenanställning. Mats Möller, musiker, producent och 
driver 
en redovisningsbyrå. Workshopen arrangerades i samverkan med Teateralliansen och Musikalliansen. 
Deltagare 14 – 10 kvinnor 4 män 
 
 
INTRODUKTION ACT- Daniel Ek (SE) 
21 april, Online via Zoom, Stockholm 
En introduktion till ACT som är en evidensbaserad metod för att hantera stress och främja hälsa, har 
sina grunder i KBT och mindfulness. Daniel Ek är legitimerad psykolog, författare och yogalärare.  
10 deltagare – 8 kvinnor och 2 män 



 
 
ACT- Daniel Ek (SE) 
3, 12, 26 maj och 8 juni Online via Zoom, Stockholm 
ACT som är en evidensbaserad metod för att hantera stress och främja hälsa, har sina grunder i KBT och 
mindfulness. Genom övningar, teori och diskussion fick deltagarna strategier för att hantera både inre 
och yttre stress. Daniel Ek är legitimerad psykolog, författare och yogalärare. I samarbete med 
Teateralliansen 
5 deltagare – 5 kvinnor  
 
 
ACT- Daniel Ek (SE) 
22 september, 6, 20 oktober och 3 november, Online via Zoom, Stockholm 
ACT som är en evidensbaserad metod för att hantera stress och främja hälsa, har sina grunder i KBT och 
mindfulness. Genom övningar, teori och diskussion fick deltagarna strategier för att hantera både inre 
och yttre stress. Daniel Ek är legitimerad psykolog, författare och yogalärare. I samarbete med 
Teateralliansen 
5 deltagare – 5 kvinnor  
 
 
DIN FRILANS EKONOMI Mats Möller (SE) 
18 november, Studio Gäddviken, Nacka 
Kursen behandlade enkla tips kring skatt och pension och berörde skillnaderna av att arbeta på 
firma/bolag mot tjänst och sedan hybriden egenanställning. Mats Möller, musiker, producent och driver 
en redovisningsbyrå. Workshopen arrangerades i samarbete med Teateralliansen och Musikalliansen. 
Deltagare 12 – 5 kvinnor 7 män 
 

SEMINARIEDAG 1 
10 maj, online, Stockholm 
Aktuell information om Dansalliansens verksamhet från kansliet med möjlighet att ställa frågor. Maria 
Rydén och Amy Fee. 
25 deltagare –  14 kvinnor och 11 män 

 

SEMINARIEDAG 2 
11 maj, online, Stockholm 
En reflekterande föreläsning över samtiden och pandemin med Mustafa Can.  
23 deltagare –  13 kvinnor och 10 män 
 

SEMINARIEDAG 3 
17 december, online, Stockholm 
Ett samtal med nya VD Lisa Poska 
28 deltagare –  15 kvinnor och 13 män 

 
INTROSAMTAL 
25+28 oktober och 2 november 

 


