
 

För frågor kontakta Olof Westring, 0911-696991, olof.westring@dansinord.se 

Välkommen till Dans i Nords utbudsdag 2019! 
 

  

För de som vill äta 
lunch på Acusticum 
området finns 
restaurang 2kök 
som öppnar 11.00 
 
Registrering från   
kl. 11.30 utanför 
Black Box 
 

 
12.00 

Dans i Nord hälsar välkomna! 
Kort presentation av Dans i Nords 
grundpelare, uppdrag och hur vi 
arbetar med utbudet för Barn och 
Unga. 

 

 

 

12.15 
”Dörren” Robin Dingemans, målgrupp 
2-6 år, kommer att turnera i 
Norrbottenhösten 2020. Hela 
föreställningen presenteras.                                          

 

13.00 

”Gräs”, Clair Parsons producent Lina 
Dahlgren visar film och berättar om 
produktionen som kommer att turnera 
i Norrbotten i mars 2020.  

 

13.15 

" Vill ha Hund". Teater Tittuts 
pruducent Agneta Attling presenterar 
föreställningen. Målgrupp från 2 år. 
Turnéperiod i Norrbotten februari 
2020. Hela föreställningen framförs. 

 

 

 

13.55 Tanja Råman berättar om Digidance 
Openspace  

14.00 Paus, fika och kaffe, se på Digdance 
Openspace i Orkesterrummet. Dans i 
Nords ungdansensemble börjar värma 
upp i Black Box. 

 



 

För frågor kontakta Olof Westring, 0911-696991, olof.westring@dansinord.se 

14.30 
Presentation av Dans i Nords regionala 
turné Beyond Words 4. Vi får se slutet 
på ungdansensemblens uppvärmning 
och får se när de repar inför årets turné 
som blir den 4:e upplagan av detta 
koncept i Norrbottens 14 kommuner. 

 

14.50 ABC med gruppen Memory Wax- vi får 
se ett utdrag ur föreställningen. 
Målgrupp upp till åk 3. Kommer att 
turnera hösten 2019, gruppen kommer 
tillbaks till Norrbotten. 

 

15.10 

Johanssons Pelargoner presenterar 
föreställningen "Koreografin". 
Målgrupp från 10år och uppåt. 

 

 

 

14.35 Kraschrum med Embla Dans. Spelar i 
klassrum för åk1-6. Embla tar exklusivt 
upp denna framgångsrika föreställning 
för turné genom Dans i Nord om 
intresse finns. 

 

15.50 

Anna Wennerbäck och Pia Nordin från 
Embla dans pratar om Scenkonst för 
Barn och Unga och tar avstamp i 
föreställningen Kraschrum. 

 
16.15 

 Cecilia Björklund Dahlgren, professor i 
dansdidaktik vid LTU, berättar om 
"Barns interpretation och uttryck i dans 
- en tyst kunskap".  

 

16.30 
Sammanfattning av dagen och 
presentationav Dans i Nord VR- 
förhandsvisning av kortversionen av 
denna världsledande dansupplevelse. 
Digidance Openspace tillgänglig i 
Orkesterrummet. Avlsutnade mingel 
med förfriskningar i foajén. 

 

 


