
 
Institutet Dans i skolan arrangerar i samverkan med Moderna museet en 
Sommarakademi för att lyfta fram barns rätt till kultur i skolan och i 
synnerhet dans i skolan. 
 
Program: 
15 juni kl 9.30 – middag med kvällsprogram 
16 juni kl. 9.30 -15.00  
 
Plats: Moderna Museet, Stockholm, plan 2 auditoriet och ute i det gröna vid Picasso-
statyerna 
 
Kostnad: 550 kr (lunch, kaffe och middag ingår). Begränsat antal platser. 
 
Intresset för dans i skolan ökar både när det gäller dansen som uttrycksform och dansen som 
metod för annat lärande. Sommarakademin bjuder in lärare och rektorer för inspiration och 
erfarenhetsutbyte. Ett möte i dans där deltagarna får möta föreläsningar, workshops och 
dansföreställningar men också själva prova på att dansa och ta del av spännande metoder i 
den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet. 
 
På programmet finns utöver dansande skolelever bl.a. franska koreografer som skapar dans 
tillsammans med elever. Dansmatte på högstadiet väcker stort intresse och ett läromedel för 
detta presenteras. Medverkar gör också några av Sveriges främsta musiker. Mer detaljer 
kommer senare i programmet. 
 

SOMMARAKADEMI PÅ MODERNA MUSEET 
KONST, DANS OCH LÄRANDE 15–16 JUNI 2011 



Regeringens satsning på Skapande skola, som koordineras av Kulturrådet, betyder mycket 
när dansen nu tar plats på det svenska skolschemat. Under Sommarakademin finns det 
möjlighet att diskutera: 
 

 Hur kan dans på schemat förankras? 

 Hur kan obligatorisk dansundervisning i skolan gå till? 

 Hur ser barns möte med danskonsten ut? 

 Vad uttrycker eleverna i dans som de inte kan uttrycka med det talade och skrivna 
språket? 

 Hur går det till när högstadieelever dansar matematik? 

 Hur ser barns och ungdomars kreativitet ut? 
 

 
 
Intresseanmälan bör göras så snart som möjligt. Anmälan till Sommarakademin sker senast 
den 1 juni 2011 per mejl till info@dansiskolan.se. Programmet läggs snart ut på Institutet 
Dans i skolans blogg: http://dansiskolan.wordpress.com/  
 
 

Välkomna! 
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