FREDAGS GAGA - dancers
1 October - 17 December 2021

Föranmälan för Fredags Gaga online - sker via en länk på Dansalliansens
hemsida som ändras varje vecka

Ledare

Anmäl dig endast om du kommer delta eftersom du annars blockar träningen för
någon annan. Avanmäl dig direkt om du får förhinder.

Emma
Rozgoni,Kari
VigPedersen
och Lee
Brummer

_________________________________________________________________
Dansalliansen och Danscentrum Stockholm har under hösten ett fortsatt
samarbete kring dansarnas behov av träning. Träningen kommer att ske digitalt
via zoom fram till december.

Startdatum

2021-10-01

Slutdatum

2021-12-17

Tider

Vi är glada att vi gemensamt med ilDance och Gaga-lärarna Emma Rozgoni och
Lee Brummer kunna fortsätta erbjuda extra Gaga/dancer klasser i Stockholm för
professionella dansare en gång i veckan.
Gaga är det rörelsespråk som utvecklats av Ohad Naharin under många år,
parallellt med hans arbete som koreograf och konstnärlig ledare (1990-2018) av
Batsheva Dance Company. Gaga ger en ram för att upptäcka och stärkakroppen
med flexibilitet, uthållighet, smidighet och koordination och samtidigtstimulera
alla sinnena och fantasin.
Gaga / dancers klasser fördjupar dansarens medvetenhet om fysiska
förnimmelser, genom att utöka sina möjligheter av tillgängliga rörelsealternativ,
förbättra sin förmåga att nyansera energi och använda sin explosiva kraft, och
berika rörelsekvaliteten med ett brett utbud av olika texturer. Under klasserna
guidas dansaren av läraren för att introducera nya rörelseutmaningar, där läraren
uppmanar deltagarna att våga besöka mer okända platser för att kanske
upptäcka nya möjligheter till rörelse i kroppen.
Photo: Ascaf

Lee Brummer is an independent choreographer, international guest teacher and
educator as well as the co Founder and Associate Director of Gothenburg based
dance company, ilDance
Emma Rozgoni was born in Sweden and holds her BA degree in dance from the
National Academy of Arts, Oslo. After years of researching Gaga, with Ohad
Naharin and the Batsheva Dance Company, freelancing and performing in
Amsterdam and Israel, and a year at the Gaga Teacher Program, Emmabecame
a certified teacher of the movement language in 2012. Emma is also co-manager
and initiator of ‘Metamorphosis- Improvisation and Movement Research Festival.’
in Ytterjärna, Sweden.
Ansök på https://ansok.dansalliansen.se/workshop/fredags-gaga-dancers

Antal dagar

09.15 - 10.00
12 dagar

Sista
ansökningsdag
Plats

Online via
Zoom

Adress

Online via
Zoom

