Velkommen til fag- og nettverksdag for danse- og teater-lærere tilknyttet
Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud
Tid: 17.august 0900-1500
Sted: Schous kulturstasjon, Trondheimsveien 2, Oslo
Påmeldingsfrist: 10. august, trykk her for påmelding
Pris: gratis
Maksimum antall deltagere er 90, og påmeldingen stoppes om antallet overstiger denne summen.
0900-0930- kaffe og mingling
0930-1130-fagsesjoner teater og dans
1130-1230-lunsj
1230-1400- felles
1430-1500-nettverk
Fra 1500 - mingling med noe godt i glasset for de som har lyst, på en nærliggende bar/restaurant
Alle som melder seg på skriver i påmeldingen kort fakta/en kort refleksjon rundt om:
Hva er din styrke som lærer i skolen?
Hva kan du tenke deg å bidra med inn som erfaringsdeling i nettverket?

OM PROGRAMMET:
Danselærere – Studio 2, kl.0930-1130
Workshop med Kristine Melby
Kristine Melby gjør en klasse med didaktisk blikk. Det blir rom for diskusjon underveis.

Kristine Melby er utdannet ved Høgskolen i Bodø, 3-årig ballettpedagoglinje i 1995. Hun har siden da virket som
pedagog, danser og koreograf både internasjonalt og i Norge. Kristine har jobbet utøvende i en
rekke produksjoner blant annet for Sølvi Edvartsen, Jo Strømgren, Chaman Mc Night,
David Dalmo og Wes Weldink, Vibeke Sørlie og Hanne C. Filtvedt. Hun har
også gjort TV produksjoner som bl.a. Hit Award og Spellemannsprisen. Kristine har turnert i Sverige, Belgia, Korea,
Finland og Norge. Hun har koreografert ved Khio, Spin Off Forstudium i Dans, NDH, diverse ballettskoler,
Dansefeber og So You Think You Can Dance, Scandinavia. Hun har undervist ved alle de tidligere
nevnte institusjonene i tillegg til Fagerborg
videregående skole, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bodø, Proda. Kristine er fast ansatt som høyskolelektor
i jazz ved Norges Dansehøyskole.

Teaterlærere – Teatersalen, kl. 0930-1130
Tegneseriemime med Guri Glans

Guri Glans er skuespiller, utdannet fra Høgskolen i Oslo, Jacques Lecoq-skolen og Lee Strasberg
Theatre & Film Institute i New York. Hun har jobbet I Jo Strømgren Kompani (JSK) siden 2015, som
utøver I THE HOSPITAL og THE CONVENT, og også som general manager og prosjektleder. Guri jobber
nå i JSK med det hun elsker mest; kombinasjon av jobb som skuespiller I ulike prosjekt og med jobb
som prosjektleder.
1130-1230
Lunsj Lille Oslo Riksscenen

1230-1400
Felles, Teatersalen
Didaktisk design, dramaturgi og innhold i undervisningen.
Veslemøy Ellefsen

Veslemøy er utdannet både danser og ballett/dansepedagog fra Den Norske Operas ballettskole (i
dag tilsvarende Kunsthøgskolen i Oslo), 1977. Etter flere år som utøvende danser og dansepedagog
videreutdannet hun seg i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Siden 1985 har hun vært tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Dans (tidl. Balletthøgskolen), først
som timelærer og fra 1996 frem til 2013 som linjeleder/studieleder for de pedagogiske utdanningene
ved høgskolen. I mange år har hun hatt overordnet fagansvar for studentene ved de
kunstpedagogiske utdanningene, samt representert de pedagogiske utdanningene i nasjonale råd og
utvalg. I dag underviser Veslemøy i ulike emner innenfor fagene pedagogikk og fagdidaktikk, og har
oppfølging- og veiledningsansvar for studentene i praksisopplæring.
Som utøvende danser var hun en profilert freelance-danser og jobbet daglig med noen av våre mest
etablerte og anerkjente koreografer og regissører.
1400-1430
Kaffe
1430-1500
Dans og teater hver for seg, oppsummering - nettverkets muligheter
1500
Alle som vil og kan, blir med til et nærliggende utested for å mingle sammen så lenge man vil.
Deltagerne betaler selv for drikke og mat her.

