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Vill du arbeta med cirkus? Kandidatprogrammet i cirkus omfattar kunskap i konstnärliga uttryck i cirkuskon-
stens många former där studenten efter utbildning ska kunna göra självständiga estetiska val och bidra till 
utvecklingen av cirkus som konstform. Kandidatprogrammet i cirkus tar avstamp i cirkustekniska kvaliteter 
och konstnärliga traditioner för att uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens. Genom mötet med oli-
ka dansformer och andra kroppsliga uttryck ges studenten möjlighet att utforska sin disciplin samt utveckla 
sitt personliga språk. Våren 2012 invigs Dans och Cirkushögskolans nya cirkushall på KTH Campus.
Start: ht 2011. Sista ansökningsdag: 1 april 2011.

Vill du arbeta som självständig danskonstnär med konstnärligt skapande och utövande? Som student vid 
kandidatprogrammet i dans får du under tre år kunskap om och i samtida dans, konstnärligt skapande och 
utövande. Du får arbeta med utvecklingen av din fysiska och intellektuella potential i relation till skilda prak-
tiker. I möten med professionella danskonstnärer utvecklar du kunskap och metoder för att kunna arbeta 
inom olika konstnärliga inriktningar. Efter examen är du förberedd för att arbeta som självständig dans-
konstnär i olika verksamheter inom scenkonst - eller för vidare studier på avancerad nivå. Start: ht 2012. 

Vill du undervisa i dans för barn, unga och vuxna i exempelvis kulturskola, dansskola eller studieförbund?  
Då ska du läsa DOCHs treåriga kandidatprogram i danspedagogik. Du får genom dansdidaktik verktyg till 
hur man kan arbeta med lärande i och genom dans för barn, unga och vuxna. I utbildningen ingår kun-
skaper om dans som konstform, skapande och gestaltande i dansens formspråk samt praktik. På DOCH 

djup förtrogenhet i dans som konstform. 2011 kan du söka till programmet med inriktning klassisk balett, 
jazzdans eller modern och nutida dans. 
Start: ht 2011. Sista ansökningsdag: 15 april 2011.

en femårig lärarutbildning i Dans. Förutom Dans kan du välja ett andra ämne. DOCH erbjuder Dans med 

varvas dansträning på hög nivå med teoretiska studier som ger kunskaper om olika former av lärande i, om 
och för dans som konstform. Förutom dina ämnesstudier går du kurser som förbereder dig för lärarrollen 
och skolans värld. 2011 kan du söka till programmet med inriktning klassisk balett, jazzdans eller modern 
och nutida dans. Start: ht 2011. Sista ansökningsdag: 15 april 2011.

För dig som kommer direkt från gymnasiet och har erfarenhet av dans/cirkus: 

NY!

NY!
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Masterprogram i nya performativa praktiker

utgångspunkt i hur estetik och konstupplevelse påverkar och påverkas av våra olika sätt att uppleva och 

masterexamen. Start: ht 2012.

Masterprogrammet i nya performativa praktiker består av två års heltidsstudier på avancerad nivå. Program-

olika performativa praktiker och hur de kan utvecklas i samverkan med ny idébildning inom konstproduktion. 
Till programmet söker du som konstnär med ett projekt. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansa-
re, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativitet i din yrkesverksamhet. 
Förkunskaper till programmet är konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande, Engelska A eller motsva-
rande samt arbetslivserfarenhet av konstnärligt arbete. Start: ht 2011. Sista ansökningsdag: 15 april 2011.

För dig som har tidigare studier eller arbetslivserfarenhet: 

Informationsmöte 
Masterprogram i nya performativa praktiker

När: Tisdagen den 15 februari,  kl. 18.00-19:30 
Var: Scenen, DOCH, Brinellvägen 58 
Medverkande: rektor Efva Lilja, programansvarig Cecilia Roos 
och handläggare Hanna Jansson
Ingen anmälan, bara att komma! Varmt välkommen!

Fo
to

: H
åk

an
 L

ar
ss

on

NY!


