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Dansaktörer i Norrbottens län 2011/2012

Forskning
Ltu, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Åsa Unander-Scharin (koreograf och Fil .dr i Musikalisk gestaltning1) har en anställning som
konstnärlig forskare (forskarassistent) vid Luleå tekniska universitet. I en serie koreografiska
verk och processer studerar hon kroppen som multistabilt fenomen.
Ltu, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Ninnie Andersson (danslärare) har en doktorandtjänst och bedriver studier inom området dans
och lärande. Delar av tjänsten finansieras av Piteå kommun.
Stiftelsen Institutet Dans i skolan
Verksamheten omfattar seminarier, konferenser, nätverksbyggande aktiviteter och insatser
som syftar till att stärka området Dans i skolan genom metodutveckling och forskning.
Institutet har ett nationellt uppdrag.
Utbildning
Ltu, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Danslärarutbildning 270-330p
Utbildar ämneslärare i dans för gymnasiet. Utbildningen omfattar kurser som ger studenterna
kompetens att även bedriva dansundervisning för elever i grundskolan och
frivilligverksamhet.
Svenska balettskolan i Piteå
En av Sveriges tre förberedande dansarutbildningar för grundskoleelever i åk 4-92. Skolan är
kommunal men har ett statligt uppdrag. Det innebär bl.a. att Svenska balettskolan i Piteå i
likhet med Kungliga svenska balettskolan i Stockholm och Svenska balettskolan i Göteborg
har riksrekrytering och att Skolverkets Rådet för dansarutbildning ansvarar för utbildningens
antagnings- och urvalsprocesser.
Luleå Gymnasieskola, Estetik spetsutbildning dans
Gymnasieutbildning med riksrekrytering. Utbildningen syftar till att utveckla elevernas
befintliga färdigheter i dans. Tvärkonstnärliga projektsamarbeten mellan danseleverna och
elever i skolans spetsutbildningar i musik respektive teater är en viktig del av utbildningens
profil. Utbildningen förbereder eleverna för svenska och internationella danskonstnärliga
högskolestudier samt arbete inom dansområdet. Utbildningen samarbetar med
danslärarutbildningen vid Ltu.

1

Doktorsavhandling: Mänsklig mekanik och besjälade maskiner – Koreografiska perspektiv på mänskliga
kvaliteter i kroppars rörelse.
2
Under perioden 1999-2011 har Svenska Balettskolan i Piteå omfattat åk 7-9. Fr.o.m. lå 2012/2013 kommer
utbildningen att omfatta åk 4-9. Före det har Svenska Balettskolan i Piteå
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Strömbackaskolan Piteå, Estetisk spetsutbildning dans
Gymnasieutbildning med riksrekrytering. Utbildningen syftar till att ge eleverna goda
tekniska och konstnärliga förutsättningar att vidareutbilda sig och arbeta inom dansområdet.
Undervisningen bedrivs till stora delar av lärare med internationell yrkesdansarerfarenhet.
Under utbildningen får eleverna tillfälle till egna sceniska erfarenheter och besök på högre
dansutbildningar och kompanier inom landet och utomlands. Utbildningen samarbetar med
danslärarutbildningen vid Ltu.
Sverigefinska Folkhögskolan Haparanda, utbildning i Performance Art
1-2 årig konstnärlig folkhögskoleutbildning med inriktning performance art och aktionskonst.
Kommunal dansverksamhet för barn och unga
I tabellen nedan presenteras vilka kommuner i Norrbottens län som har en etablerad
kontinuerlig kommunal dansverksamhet.
Inriktningar
Dans i skolan – dansundervisning för skolklasser/grupper under ledning av danslärare/
danspedagog
Dans som fritidsaktivitet – dansundervisning under ledning av danspedagog/danslärare
Kommun
Arvidsjaur
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn

dans i skolan
x
se 3
x

dans som fritidsaktivitet
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Skapande skola: Dansprojekt år 2011
I tabellen nedan redovisas vilka kommuner som med stöd från staten (Skapande skola) har
genomfört längre (4-12 mån) dansprojekt under år 2011.
Kommun

Period

Arvidsjaur
Boden
Kiruna (projektet inkl. även
friskolor och sameskolan)
Luleå

Vt 2011 + ht 2011
4 mån vt 2011
Vt 2011-ht 2011
Vt 2011

3

Genomfört i samarbete
med;
Dans i Nord
Dans i Nord
Institutet Dans i skolan och
Ltu, Danslärarutbildningen
Dans i Nord

I Jokkmokks kommun har man bedrivit kommunal dansverksamhet sedan 1997. Med undantag för några
projektår har verksamheten varit en del av kommunens Kulturskola. För närvarande pågår en översyn av
Kulturskolans omfattning, innehåll och organisation. Under utredningsperioden är den kommunala
dansverksamheten vilande.
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Friskolor och statliga grundskolor med dans på schemat
Nya läroverket i Luleå. En anställd danslärare som arbetar med dans för elever i åk 1-9
Dansföreningar med regelbunden dansundervisningsverksamhet
Luleå Rytmik- och Balettförening (klassisk balett, modern nutida dans, jazz, street, barndans,
floor barre, afrikansk dans, showdans etc)
Föreningen Exiled , Exiled Dance Crew Luleå (street)
Orcane Production, Yokers Crew, Orcane Entertainement Haparanda (street)
(Tanssikoulu Stage, Torneå; show, jazz, street)
(Tornion balettikoulu, Torneå; klassisk balett, modern nutida dans, barndans)
Privata dansskolor
Dansstudio Rose, Luleå (barndans, jazz etc) Verksamheten upphörde hösten 2011.
D.d. Dance direction, Luleå, street dance, barndans,linedance, disco/freestyle.
Dansfirman, Piteå/mobil verksamhet som arrangerar kurser på olika orter (Bugg och Rock n’
roll)
Dansföreningar inom Bugg och Rock ’n Roll
Dansdraget Älvsbyn
Lapplandsbuggarna Kiruna
Norrskensdansarna Gällivare
Dansklubben Kiruna Bugg & Swing
Jokkmokks danssportförening
Luleå Bugg & Swing
Kalix Bugg & Swingsällskap
Föreningen Dansglada fötter Kiruna
Piteswänget
Föreningar inom Svenska folkdansringen
Utövar svenska och andra kulturers folkdanser, nutida och traditionella uppställnings-, paroch solodanser.
Folkdanslaget Bodansarna
Gellmalaget
Kalix Bygdegille
Kiruna folkdanslag
Luleå hembygdsgille
Pitebygdens folkdanslag Kadrell´n
Linedanceklubbar
All Together Now Boden
Bränna Burnin' Boots Överkalix
Arvidsjaur Country Kickers
Kiruna Liners
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Lillpite Ullstrumpers Piteå
Laponia Linedancers Jokkmokk
Midnightsun Linedancers Vuollerim
Moonlight kickers Gällivare
Rocking Boots Råneå
Rodeo Kickers Luleå
Step 'n' Stomp Kalix
Tornerivers Haparanda
Älvsby Linedance Gäng
Övriga föreningar med regelbunden dansverksamhet
Arcticzumba, Övertorneå (zumba)
Esperanza, Luleå (olika kulturers danser)
Finska föreningen pensionärer , Haparanda (motionsdans)
Finska kulturföreningen , Haparanda (finska sällskapsdanser som jenkka, humppa, tango,
vals)
HSKT dans, Haparanda (bugg och rock n’ roll)
Jazzaround , Luleå(produktion av dansföreställningar)
Muco, Älvsbyn (burundisk dans)
Nåidans, Luleå (produktion av dansföreställningar)
Poolcirkelgymnasterna, Jokkmokk (dansträning som komplettering till gymnastikträning)
PRO (folkdans-,sällskapsdans-, motionsdansaktiviteter m.m.) på många orter
Tango, Piteå (Argentinsk tango)
Tansilaiset, Övertorneå (folkdans m.m.4)
Älvsby kulturmix (rytmisk dans)
Älvsby Handikappades Motionsklubb (sällskapsdans)
Studieförbundens dansverksamhet
ABF
Arvidsjaur:
helgkurs i afrikansk dans
helgkurser i salsa
helgkurs i tango
Boden:
Breakdance 9-12 år
Gällivare:
Orientalisk dans nyb,
Orientalisk dans forts
FreeStyle 8-12 år
Dans för barn 4-7 år
Jazz/Modern 7-10 år
4 cirklar Zumba
Afrodance
4

Tanssilaiset i samarbete med Övertorneå kommuns särskola och socialförvaltning planerar att arrangera
dansaktiviteter för människor med funktionsnedsättningar.
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Freestyle 8-12 år
Streetdance 8-12 år
Streetdance vuxna
Burlesque
Folkdans
Seniordans
Bugg
Tango
Linedance
Haparanda:
Pardanser Latin och standard
Jokkmokk:
Dans för små barn
Dans för barn
Kalix:
Seniordans
Sittande dans
Latinsk dans
Salsa
Linedans
Foxtrot
Bugg
Kiruna:
2 cirklar Zumba
Luleå:
Pardans standard och latin
Helgkurser i Salsa
Piteå:
Tango
Älvsbyn:
Rytmisk dans
Zumba
Medborgarskolan
Boden:
Afrikansk dans
Salsa
Zumba
Haparanda:
2 cirklar Orientalisk dans för kvinnor
Luleå:
Orientalisk dans
Afrikans dans, Ground Rythm
Argentinsk tango , vals – helgkurs
Argentinsk tango milonguero – helgkurs
Argentinsk tango, utvecklingscikel
Bollywooddans för barn
Bollywooddans, nyb
West Coast Swing, forts
West Coast Swing, utvecklingsgrupp
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Salsa Nyb
Salsa prova på
Salsa Rueda de casino, avancerad
Foxtrot traditionell – utvecklingsgrupp 55 +
Fredagsfox –utvecklingsgrupp modern foxtrot
Ledarintroduktion modern foxtrot
Modern Foxtrot/Fox , nyb – helgkurs
Modern Foxtrot/Fox, nyb – Workshop
Modern social foxtrot - inspirationsdag
SH´BAM
Zumba
Piteå:
Bollywooddans, nyb
2 grp Linedance för pensionärer
Studieförbundet Vuxenskolan
Boden:
Afrikansk dans
Gällivare:
2 cirklar i afrikansk dans
Internationella kvällar med framträdanden (olika kulturers danser)
Haparanda:
Föreningen Orcane Production ”Ungkulturutveckling” samarbetar med Studieförbundet
vuxenskolan. Verksamheten har startat på initiativ av dans-(hip-hop)och
kulturentreprenörsintresserade unga.
Verksamhet:
Kurs: Street, bas steg 1, 8-12 år
Kurs: Street, bas steg 2, 9-15 år
Kurs: Real Hip-Hop, steg 3
Kalix:
Dans 5-6 år
Dans 7-9 år
Dans 10-12 år
Dans 13-18 år
Dans vuxna
Street 5-6 år
Street 7-9 år
Street 10-12 år
Street 13-18 år
Street/Break 14-18 år
Street/Break vuxna
Pajala:
Linedance
Latino
Bugg
SISU
Regelbundet olika former av dansaktiviteter
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BILDA
Regelbundet danscirklar med olika ledare och olika inriktningar
Dans i Nord
Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans. Verksamheten syftar till att öka
Norrbottens läns invånares möjligheter att utöva dans, ta del av danskonst, bilda, utbilda sig
och vara yrkesverksamma inom dansområdet. Huvudman för verksamheten är Piteå
kommun. I ett samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och Piteå kommun finns
verksamhetens regionala uppdrag formulerat.
Dans i Nord producerar, förmedlar och arrangerar föreställningar, platsspecifika verk och
evenemangsverk. Verksamheten omfattar också residens, seminarier, workshops,
skaparprojekt m.m. Regelbundna aktiviteter kombineras med uppdrag från offentliga
förvaltningar, myndigheter, ideella organisationer och privata aktörer.
Årsarbeten
Norrbottens läns dansverksamheter genererar 65-70 årsarbeten/år.
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