
Kl. 12.00-14.45 WORKSHOPS
Ett möte i dans där elever, lärare, rektorer, dansare, dans-
lärare, studenter, koreografer, forskare och beslutsfattare 
manifesterar dans och lärande. Vi fyller de nya danssalarna 
med spännande workshops under ledning av premiärdan-
sören Olof Westring och streetdansaren Damon Frost. Ni 
får även möta sexåringar, som har dansen som konstform 
på schemat, under ledning av universitetslektor Cecilia 
Björklund Dahlgren, samt Dansmatte för högstadieelever 
under ledning av dansläraren och doktoranden Ninnie 
Andersson. 

av Danslärarutbildningens fantastiska danssalar.
Torsdag 31 mars 2011, Musikhögskolan i Piteå

Inbjudan till invigning

n  Vi firar de nya danssalarna 
n  Vi firar examensrätt i dans 
n  Vi firar en ny lärarkategori,  
 dansläraren

Kl. 15.15 INVIGNINGSCEREMONI
Invigningstal av Erik Höglund, prorektor vid Luleå  
tekniska universitet. Invigning med dansande barn,  
studenter från Danslärarutbildningen, premiärdansören 
Olof Westring, förstasolisten Jenny Westring, flamencodans-
aren Tina Wezelius Grevbacken och streetdansaren Damon 
Frost. Dessutom medverkar prefekt Christer Wiklund, 
Cecilia Björklund Dahlgren samt kommunchef Mats Berg 
från Piteå kommun. Invigningen avslutas med att hyresvär-
den Piteå Näringsfastigheter bjuder på förfriskningar.

n  Vi firar att dansen stärks i den  
 akademiska världen
n Vi firar att Luleå tekniska universitet   
 och Piteå är en plattform för området   
 dans och lärande

Välkomna!
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Parallella workshops
Kl.12.00-13.15

Anmälan till INVIGNINGEN sker senast 26/3 per mejl till Ninnie Andersson, e-post: ninnie.andersson@ltu.se
Meddela vilka workshops ni önskar delta i A – F.
Meddela också om ni endast vill delta i invigningsceremonin.
Invigningen äger rum i Danslärarutbildningens nya danssalar, Musikhögskolan, Snickargatan 20 i Piteå.

Kl.13.30-14.45

Workshop

Lokal

Målgrupp

Workshop

Lokal

Målgrupp

A: Exempellektion, Dans i skolan 
med sexåringar under ledning av 
universitetslektor Cecilia Björklund 
Dahlgren

Lilla salen

Lärare, pedagoger och skolledare 
verksamma inom grundskolan och 
övriga intresserade

D: Workshop i Dansmatte för 
högstadieelever under ledning av 
dansläraren och doktoranden  
Ninnie Andersson

Lilla salen

Lärare, pedagoger och skolledare 
verksamma inom grundskolan och 
övriga intresserade

B: Workshop i Street 
under ledning av dansaren,  
pedagogen och koreografen  
Damon Frost

Mellansalen

Dansare, pedagoger, lärare och 
elever från 13 år och uppåt med 
grundläggande kunskaper i street

E: Workshop i Street 
under ledning av dansaren,  
pedagogen och koreografen  
Damon Frost

Mellansalen

Dansare, pedagoger, lärare och 
elever från 13 år och uppåt med 
grundläggande kunskaper i street

C: Workshop i Klassisk balett
under ledning av premiärdansören 
Olof Westring

Stora salen

Dansare, pedagoger, lärare och 
elever från 15 år och uppåt med 
grundläggande kunskaper  
i klassisk balett

F: Workshop i Klassisk balett 
under ledning av premiärdansören 
Olof Westring

Stora salen

Dansare, pedagoger, lärare och 
elever från 15 år och uppåt med 
grundläggande kunskaper  
i klassisk balett

Damon Frost
Streetdansaren, pedagogen och koreografen Damon Frost började dansa 
i San Francisco som gatudansare på 80-talet. Han har turnerat runt i 
många länder och varit med i ett stort antal dansshower och tvprogram 
med kända artister. Damon Frost är en stor dansikon inom street och han 
engageras ofta som domare i olika stora danstävlingar i världen. Sedan 
tjugo år tillbaka har han undervisat i streetfunk och han undervisar vid olika 
dansutbildningar, såsom Danscenter och Balettakademin i Stockholm.

Olof Westring
Premiärdansören Olof Westring är utbildad vid Svenska Balettskolan i 
Stockholm och är idag anställd vid Kungliga Operan.
Olof Westring har dansat Prinsen i ”Svansjön”, Romeo i ”Romeo och 
Julia”, varit Gustav III i baletten ”Gustav III” samt medverkat i många andra 
baletter vid den Kungliga Operan. Han har dessutom gästspelat, bl.a. i Bar-
celona, Köpenhamn och Japan. Olof Westring mötte dansen som femåring 
på sitt daghem i Skellefteå (Dans i Skolan). Danskonstnären och Dans i 
skolan- pionjären Eva Dahlgren öppnade dörren till dansens värld för Olof 
Westring och han dansade som barn i Bolidens barnbalett, som turnerade 
i många länder.

Presentation av hedersgäster till invigningen i Piteå.

Premiärdansören Olof Westring och första- 
solisten Jenny Westring, baletten "Messias".
Fotograf: Hans Nilsson, Kungliga Operan.


