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FRIE FRASPARK 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo 

 
Frie Fraspark er et tilbud innen kreativ dans, som gis i samarbeid med Panta Rei Danseteater. Dans 

har vært hovedsatsningsområdet i DKS i Skedsmo gjennom dette prosjektet i flere år, og det har 

blitt gitt til skolene helt siden 2005. Frie Fraspark vil bidra til et positivt løft for skolen innen arbeidet 

med kreative fag generelt, og innenfor kroppsøving og musikk spesielt. Prosjektet oppfyller målene 

i læreplanen:  

Musikk: «Å skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter» 

Kroppsøving: «Å skape dans og delta i danser som andre har laget» og «utføre danser fra 

ungdomskulturen» 

 
Frie Fraspark gis som verksteder av 60 minutter for 6. trinn. Elevene vil møte igjen en utvidet 
versjon av tilbudet når de kommer på 9.trinn.   
 

Uke 36 

Dag og dato Skole (klasser/elever) Kommentar  

Tirsdag 05.09 Brånås (3/55) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Onsdag 06.09 Sagdalen (2/50) Verksted av 60 minutter for to klasser onsdag og to 
klasser torsdag + felles visning torsdag. Torsdag 07.09 Sagdalen (2/50) 

Fredag 08.09 Skjetten (3/79) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Uke 37 

Dag og dato Skole Kommentar 

Mandag 11.09 Kjeller (2/53) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Tirsdag 12.09 Sten-Tærud (2/52) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Onsdag 13.09 Åsenhagen (2/50) Verksted av 60 minutter for to klasser onsdag og to 
klasser torsdag + felles visning torsdag. Torsdag 14.09 Åsenhagen (2/50) 

Fredag 15.09 Asak (1/21) Verksted av 60 minutter for 6. trinn + visning. 

OKS (1/20) Verksted av 60 minutter for 6. trinn + visning. 

Uke 38 

Dag og dato Skole Kommentar 

Mandag 18.09 Gjellerås (3/78) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Tirsdag 19.09 Volla (3/63) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

Torsdag 21.09 Vigernes (3/67) Verksted av 60 minutter for hver klasse + felles visning. 

 

Frist for bytte av dag er 25. august 2017. Beskjed om bytte må gå til DKS Skedsmo.  

 

Om Panta Rei Danseteater 
Panta Rei Danseteater (PRD) er et dansekompani med base i Oslo. Kompaniets signatur er 

forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet som engasjerer på ulike plan og er tilgjengelige for et bredt 

publikum. Samtidig er PRD blant Norges ledende kompanier for undervisning i kreativ dans for barn 

og unge. Panta Rei Danseteater ble etablert i 2000 av Anne Ekenes, som fortsatt er kunstnerisk 

leder for kompaniet. I tillegg er Pia Holden ansatt som daglig leder, og hun har jobbet med Panta 

Rei Danseteater siden 2005 – både som danser, pedagog og koreografiassistent.  

 

Se mer informasjon om PRD her: www.pantareidanseteater.com 

http://skedsmo.ksys.no/
http://www.pantareidanseteater.com/
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Praktisk informasjon 
Lærer/kontaktperson ved skolen 

Hver skole skal ha en kontaktperson som kan følge opp prosjektet. Det er viktig at det er en lærer 

til stede under alle verksteder. Disse lærerne vil hjelpe til under visningene/forestillingen senere på 

dagen, og vår erfaring er at interesserte lærere skaper positive holdninger og motiverte elever.  

 

Lokaler/utstyr 

Skolene holder av et egnet lokale (gymsal eller samlingssal/stort rom) på minimum 10x10 meter 

som er tilgjengelig for danserne hele dagen. Dersom det er innsyn i salen er det en fordel om evt. 

vinduer kan blendes for å unngå forstyrrelser, og det må være ryddig og rent. Det må være et 

lydanlegg klart til bruk når danserne kommer, og dersom skolen har scenelys tilgjengelig ønsker vi 

også å kunne bruke dette. Danserne har med seg dansematter og en del utstyr, og evt. riggehjelp 

av kulturverter avtales med kontaktperson.   

 

Verksted/visning 

Hver gruppe deltar i et verksted på 60 minutter, og har en felles visning på slutten av dagen. 

Klokkeslett avtales mellom DKS Skedsmo og skolens kontaktperson i forkant. Verkstedene ledes 

av to dansere fra Panta Rei Danseteater (PRD), og de vil ta utgangspunkt i de tankene/ idéene som 

elevene har om dans og hva det er. Videre vil kurset introdusere dans som scenekunst og ha som 

mål å utvikle en kort koreografi av og med elevene selv. Verkstedene tar utgangspunkt i 

danseteatersjangeren og viser raske rytmer, løft og akrobatiske bevegelser sammen med små 

innslag av teaterelementer. I forkant av elevenes visninger vil PRD vise en kort forestilling der 

publikum/elevene vil delta aktivt. Forestillingen er en innføring i kreativ dans, der de profesjonelle 

danserne i PRD danser, demonstrerer og forklarer.  

 

Forberedelse med elevene 

Elevene må forberedes på at de skal være i fysisk aktivitet, og de må ha på seg klær de kan bevege 

seg i (treningsklær, barbeint eller med joggesko). Under visningene har hver gruppe en felles farge 

på klærne. F.eks. kan en gruppe ha røde t-skjorter/overdeler sammen med mørke bukser/tights. 

Dette bestemmer hver enkelt gruppe selv sammen med sin lærer i forkant av besøket. Det er viktig 

at alle elevene deltar på hele verkstedet og visningen, siden det lages en felles koreografi. Dersom 

det er elever med spesielle behov (skader eller andre ting som gjør at de ikke kan delta på ordinær 

måte) ønsker vi å få beskjed om det på forhånd.  

 

Kontaktpersoner 

DKS Skedsmo: Trude S. Bjerkeseth, trubjer@skedsmo.kommune.no, tlf. 66 93 81 34/909 95 726 

PRD-dansere: Hedda Riverud, tlf. 984 23 386 og Trude Leirpoll, tlf. 984 13 610 

 

Vi håper dere får glede av tilbudet! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Pia Holden, daglig leder PRD    

Trude S. Bjerkeseth, DKS Skedsmo  
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