Hvordan kommer du med:
For at komme ind på talentlinjen skal du til audition, som foregår
tirsdag den 18.juni kl. 16.30-18.00 på Den Kreative skole.
Her skal du igennem en kort teknikklasse, hvor der kigges på
teknisk formåen - her indgår også små koreografiske fraser.
Herefter skal hver enkelt skabe en kort improviseret solo
til et lille stykke musik, hvor vi kigger efter kreativitet og sceneudtryk. Dette vil senere indgå i samarbejde i duet/trio etc.

TALENTLINJEN

Der er også mulighed for at lave en solo hjemmefra i stedet for
improvisation på stedet. Dette skal oplyses ved tilmelding.
Desuden vil der være en kort individuel samtale med hver
deltager omkring drømme og ambitioner og mål for dansen.

Tilmelding senest den 18. juni på skolens hjemmeside
dksfredericia.dk
Du finder talentlinjen under Danselinjen.
Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du
kontakte Sara Lindhardt for evt. individuel aftale.

Dans

For yderligere spørgsmål kontakt koordinator
Sara Lindhardt: saraclevin@hotmail.com mobil: 40437690
Start: Sidst i august

For dig der brænder for musikken

Pris: 1818,- kr. for en sæson, fordelt på 3 rate á 606 kr.

2019-2020

Talentlinjen

DANS
For dig der brænder for dansen
Ønsker du at fordybe dig og udvikle din danseteknik
og kunstneriske færdigheder samt blive en del af en lille
dynamisk gruppe, der arbejder målrettet med at skabe
dans sammen? Så er danse talentlinjen måske en
mulighed for dig!
Den Kreative skole opretter en talentlinje i dans med fokus på den
moderne dans med et kunstnerisk udtryk.
Formålet er, at give dansetalenterne en platform, hvor de får
mulighed for videreudvikling, udfordring og understøttelse af
deres talent.
Talentlinjen kommer til at indeholde undervisning i:
Moderne dans teknik inden for forskellige stilarter af den moderne
dans.
Improvisation
Koreografi
Perioder med klassisk ballet teknik
Dansens historie
Vi kommer til at arbejde med dans i forskellige scenerum, forskellige udtryk den enkelte deltagers performance og kunstneriske udtryk. Herudover opsætning af forestilling, hvor gruppen selv får et
medansvar i dette (lys, lyd, kostumer, plakat etc.)

Talentlinjen er for dig der:
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Efter sommerferien går i 7. klasse og op til 20 år
Brænder 100% for dansen, ønsker at fordybe sig og tage
ansvar for egen læring.
Har ambitioner og drømme og vil yde en stor indsats for
at nå sine mål.
Har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med andre dansere.

Vi tilbyder dig:
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At blive en del af Den Kreatives Skoles talentmiljø
(Alle talentlinjerne tager på samlet weekend den 22.-23. sep. 2018)

105 min. ugentlig undervisning på tirsdage 16.15-18.00
Workshops der ligger ud over den ugentlige undervisning
Studieture
Individuel vejledning
Forestillinger

