
Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til 

DANSEPEDAGOGISK SEMINAR 2017. 

Fredag 3. november kl. 10-15.30 
Registrering og kaffe/te fra kl. 9.30. 
Pris: kr. 500 
Hvis du betaler som privatperson er prisen kr. 250. 
Lunsj i Kafe Kippers kommer i tillegg.  

Kursholdere: Marit Loe Bjørnstad og Cecilie Ravndal Nilsen 

Dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og 
dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet er hjertelig velkommen ! 

KURSINNHOLD: 
«SOM EKSPLOSJONER INNI MEG» 
v/ Marit Loe Bjørnstad  
Marit Loe Bjørnstad presenterer sin masteroppgave "Som eksplosjoner inni meg"-  en 
kvalitativ studie av dans som dannende og eksistensiell aktivitet. Med utgangspunkt i 
oppgavens tematikk og forskningsintervjuene hun bygget oppgaven på -intervjuer gjort 
med danseelever i alderen 10-12 år- legges det i seminaret til rette for samtaler og 
diskusjon om undervisningspraksis og undervisningstradisjoner.  

KROPP OG BEVEGELSE SOM UTTRYKK FOR HELSE OG VELVÆRE? 
v/ Cecilie Ravndal Nilsen  

Gjennom kropp og bevegelse uttrykker man en kontakt til seg selv og egen kropp, til 
omgivelsene eller til andre mennesker. Hvordan skal man som dansepedagog forholde 
seg til den unge danseren dersom denne kontakten – eller mangel på kontakt – kommer 
til uttrykk gjennom en psykisk lidelse som spiseforstyrrelse? 
I dette seminaret vil vi se nærmere på spiseforstyrrelse som lidelse – hvordan forstå og 
møte sykdommen. Videre vil vi i en praktisk sesjon utforske samspillet mellom bevegelse, 
tanker og følelser gjennom Basal Kroppskjennskap. Kan bevegelse fremme helse og 
velvære? 

MARIT LOE BJØRNSTAD er utdannet danser og dansepedagog og har siden 20007 arbeidet som dansekunstner 
og dansepedagog. De siste årene har hun arbeidet mest i det pedagogiske feltet; som miljøterapeut og 
lærer innen tilrettelagt opplæring, med danseundervisning og som veileder og regiassistent innen 
scenekunstfeltet. Hun arbeider i dag som universitetslektor på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i 
Bergen.    
CECILIE RAVNDAL NILSEN er utdannet som dansekunstner fra Laban Centre London. Hun har jobbet som 
pedagog i en årrekke, og vært en av de kunstneriske lederne i esc ungdomskompani. Hun er også utdannet som 
psykomotorisk fysioterapeut, og jobber på Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for spiseforstyrrelser.  

PÅMELDING OG BETALING: 
Påmelding snarest til: 
post@bergen-dansesenter.no 
Vi sender så faktura for innbetaling av kursavgiften. 

www.bergen-dansesenter.no 
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