
   
 

Danseinstruksjon: 
Hvordan lede en dansegruppe uten å være danselærer 

1.-3.april 2022 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor Holmenkollen i 

Oslo 

Dette er et eksklusivt verksted som gir deg muligheten til å bygge opp dine egne 

ferdigheter gjennom praktisk jobbing i felleskap og individuelt. Det er få plasser for at du 

skal få god oppfølging. Ca. 10 personer får plass på verkstedet. 

  

LÆRINGSMÅL: 

• Deltakerne skal utvikle egne ferdigheter i å bruke dans til formidling ved å delta på dansetimer 

gjennomført med DanseTV og Siren Godø som leder. Det er en fordel med noe erfaring med dans. 

• Deltakerne skal gjennom teori og praksis lære om dans og hvordan man enkelt kan lede en 

dansegruppe gjennom DanseTV sitt undervisningsopplegg. Kurset forbereder deltakeren til å bli en 

trygg dansegruppeleder i egen sammenheng. 

• Deltakerne skal lære gode pedagogiske virkemidler som gjør danserne i egen 

menighet/sammenheng til trygge formidlere gjennom dans. 

  

KURSOMTALE: 
“Hvordan lede en dansegruppe uten å være danselærer” 

Dette verkstedet gir deg som har et ønske om å lede en dansegruppe muligheten til å lære hvordan du 

kan gjøre dette på en enkel men kvalitetssikret måte. Verkstedet er bygget opp rundt DanseTv.no som 

er filmbasert danseundervisning til bruk i kristne sammenhenger. Verkstedet gir deg blant annet en 

innføring i hvordan man kan skape et trygt miljø innad i dansegruppen og hvordan man kan lede en 

dansegruppe på en god måte, uten å ha mye dansebakgrunn. Har du glede av dans og ser et behov 

for mer dans i din sammenheng, så er dette verkstedet for deg. Verkstedet vil gi deg innspill til 

hvordan du kan bli en god danseleder gjennom praksis og teori. Strukturen er lagt opp svært praktisk 

med mange muligheter til å prøve seg frem. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan 

bruke i din gruppe: Deltakere i et kor som ønsker å ha en ekstern dansegruppe, i konfirmantarbeid, 

workshop på en festival/leir eller en egen dansegruppe. Dette er et eksklusivt verksted som gir deg 

muligheten til å bygge opp dine egne ferdigheter gjennom praktisk jobbing i felleskap og individuelt. 

Det er få plasser for at du skal få god oppfølging. Ca. 10 personer får plass på verkstedet.  

  

 



   
 

      

KURSHOLDER: 

Siren Godø er bosatt på Frekhaug utenfor Bergen og har en bred 

bakgrunn som koreograf, danser, dansepedagog og dansekunstner. Hun 

har ledet utallige dansegrupper og vært danselærer på Nordhordland 

folkehøgskole i en årrekke. Som koreograf og danser er hun opptatt av å 

formidle Guds kjærlighet både gjennom dans og i danseundervisningen. 

Hun driver nå DanseTV. no, som er filmbasert danseundervisning der 

barn og unge lærer en koreografi til en kristen låt. 

 

 

PROGRAM    

Fredag 1.april          

15.30 Registreringen åpner 

16.00 Servering av rundstykker e.l. 

16.45 Åpning av kurset 

17.00 Inspirasjonsforedrag: «Mitt liv med gospel og kristen musikk» 

         Inspirasjonsforedrag v/ Martin Alfsen (felles for de tre verkstedene) 

18.30 Bibelfortelling 

         Helga Samset fremfører en bibelfortelling for oss (felles for verkstedene) 

19.00 Pause 

19.30 Middag med litt underholdning 

 

Lørdag 2.april          

09.00 Introduksjon 

09.30 Danseworkshop med DanseTV 

         Ha på innesko og bevegelige klær! 

10.30 “Positiv pedagogikk i dans” 

         Samtale og undervisning 

11.30 “Trosformidling og trosopplæring gjennom dans” 

         Eksempler og undervisning 



   
 
12.30 Lunsj 

14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner 

         v/Hege Irene Fossum 

15.00 Danseworkshop 2 med DanseTV 

         Ha på innesko og bevegelige klær! 

16.00 “Gruppedynamikk i dansegruppen” 

         Samtale og undervisning 

18.00 Fritid 

19.30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 3.april          

09.00 Felles andakt med alle kursene 

09.45 Danseworkshop 3 med DanseTV 

         Ha på innesko og bevegelige klær! 

11.00 Tøyning 

11.30 Teori og samtale om å lede dansegrupper 

12.45 Avslutning og oppsummering 

13.00 Lunsj 

  

 

 

 


