
 

 

 

 

  

 

              
       
 
 

 

KULTURSKOLEN HAR NÅ MANGE NYE DANSETILBUD, MELD DEG PÅ      

Dans for liten og stor (med foresatt) 2-4 år 

Torsdager kl. 17:15-18:00 i festsalen på rådhuset 
 

Beskrivelse: Dette er en fin og trygg inngang til dansens verden hvor barnet har 

med seg en foresatt inn i dansetimen som kan hjelpe det med å lære 

dansetrinnene. Både barnet og den voksne er med å bevege seg denne 

danseklassen. Det vil være lett trim for den voksne og mer slitsomt for den lille.  

Vi hopper, tøyer, synger, leker og beveger oss til variert musikk!  

 

 

Dans 3.-4.klasse  

Torsdager kl.18:15-19:00 i festsalen på rådhuset 
 
Beskrivelse: Denne klassen er bygget opp som en vanlig danseklasse, med en 
oppvarmingsdel, en teknikkdel, dansetrinn over gulvet, koreografi og avspenning. Det 
er en danseklasse med stor variasjon, som inneholder elementer fra både moderne 
dans, lyrisk, jazz og klassisk. Øvelsene er godt tilpasset barnas alder og nivå. Elevene 
begynner på denne timen å lære om romfølelse og samspill. Rytmeforståelse, 
kunstnerisk uttrykk og danseglede står i fokus. Vi jobber med å isolere kroppen, bli 
bevisst i egen kropp og bruker variert musikk til øvelsene som fenger barna og 
inspirerer til bevegelse. På hver time øver vi inn små dansekombinasjoner som vi 
bygger videre på fra uke til uke, som barna kan øve på hjemme mellom hver trening. 

 

Dansemix fra 5.klasse og oppover 

 Onsdager kl. 14:00-14:45 i festsalen på rådhuset 

  

Beskrivelse: Dette er en time med mye fart og moro! Vi smaker litt på de ulike 

dansestilene og henter mye inspirasjon fra hip hop sjangeren. Vi koser oss 

med trinn over gulvet og koreografi. Her vil svetteperlene piple frem i pannen 

og du får en god treningsøkt gjennom ulike danse-kombinsjoner. 

En røff danseklasse som oser av danseglede!   

Styrke og strekk fra 5.klasse og oppover 

 Onsdager kl. 16:00-16:45 i festsalen på rådhuset  

 
Beskrivelse: Klassen er en kjempefin mulighet både for de som ikke har trent 
så lenge som ønsker å bli mykere og sterkere, men også for de som har 
danset mye som vil ha ekstra teknikktrening og vil vedlikeholde fleksibilitet 
og styrke. Et viktig fokus i denne time skadeforebygging, deltagelse her vil 
også gi raskere progresjon i de andre danseklassene. Danselærerne 
anbefaler på det sterkeste å ta denne timen som et tillegg til en eller flere av 
de andre klassene! Dette passer for alle fra 5.klasse og oppover 

 

FOR Å FÅ PLASS HOS OSS: 

Klikk deg inn på 

www.speedadmin.dk og velg 

Øvre Eiker kulturskole. 

Deretter velg dans og følg 

anvisningene videre.  

 

LES MER OM OSS PÅ 

HJEMMESIDEN: 

https://ovre-

eiker.kommune.no/skole-

barnehage/musikk-

kulturskolen 

Følg oss gjerne på Facebook 

og instagram 

søk opp Øvre Eiker 

Dansekompaniet 

Tirsdager kl. 19:30-20:30 i 

festsalen på rådhuset 

Onsdager kl. 16:45-17:45 i 

festsalen på rådhuset  

 

Beskrivelse: Kompaniet er for Kulturskolens 
mer erfarne dansere og de trener sammen 
to ganger i uken. Det legges vekt på 
samhold og et trygt miljø hvor det ligger til 
rette for at talentene kan blomstre videre å 
få maks ut av sitt potensiale.  
Det kreves ekstra innsats å være med i 
Kompaniet og man forplikter seg til å 
prioritere dansetreningene og 
opptredener.  
Kompaniet jobber med ulike stilarter med 
fokus på koreografi og selvstendig arbeid. 
Det vil jobbes med teknikk, samtidig som 
elevene vil få utfolde seg kreativt å få være 
med å skape selv, og i samarbeid med de 
andre elevene i gruppen.  
Klassen har deltagelse etter invitasjon fra 
lærer. 
 

 

Barnedans 4-5 år 
Tirsdager kl .16:45-17:30 i festsalen på Rådhuset. 
 

Beskrivelse: Dette er en hyggelig dansetime hvor vi hopper og spretter og leker 

til variert musikk. Barna lærer å innrette seg i en gruppe, og vil utvikle seg i 

samspill med andre barn. Opplegget er laget for å gi barna trygghet, glede og 

motorisk utvikling! Barna vil på denne timen lære de grunnleggende 

dansetrinnene gjennom disiplin og gjennom lek og frihet til å utfolde seg i 

dansen. De stimuleres til å utvikle sin fantasi og sitt kunstneriske uttrykk. 

 Timen har også hentet noen elementer fra drama/teater. Dans 1.-2. klasse: 

Tirsdager kl.17:30-18:15 i festsalen på rådhuset 

 
Beskrivelse: Denne klassen er bygget opp som en vanlig danseklasse, med en 

oppvarmingsdel, en teknikkdel, dansetrinn over gulvet, koreografi og avspenning. 

Det er en danseklasse med stor variasjon, som inneholder elementer fra både 

moderne dans, lyrisk, jazz og klassisk. Øvelsene er godt tilpasset barnas alder og 

nivå. Elevene begynner på denne timen å lære om romfølelse og samspill. 

Rytmeforståelse, kunstnerisk uttrykk og danseglede står i fokus. Vi jobber med å 

isolere kroppen, bli bevisst i egen kropp og bruker variert musikk til øvelsene som 

fenger barna og inspirerer til bevegelse. På hver time øver vi inn små 

dansekombinasjoner som vi bygger videre på fra uke til uke, som barna kan øve på 

hjemme mellom hver trening. 

 

 

Moderne dans fra 5.klasse og oppover 

Torsdager kl. 19:00-19:45 i festsalen på rådhuset 

 
Beskrivelse: Denne dansetimen tar utgangspunkt i naturlige 
bevegelsesmåter. Vi jobber med pust, flyt og kraft i bevegelsene. Elevene 
vil kunne utvikle sitt eget kunstneriske uttrykk gjennom improvisasjon og 
kreative oppgaver. De vil lære grunnleggende gulvarbeid inspirert av 
release-teknikken som er en egen gren innen den moderne dansen. 
 

 

 

 

 

Pris for høst 2022 er kr 1774,- per dansegruppe. 

Er man med på tre eller flere tilbud /grupper i 

kulturskolen får man 25% rabatt! 

 

 

Jazzdans fra 5.klasse og oppover 
Tirsdager kl. 18:30-19:30 i festsalen i rådhuset  
 Onsdager kl. 14:45-15:45 i Festsalen i rådhuset 

  
Beskrivelse: Jazzdans er en populær, allsidig og variert danseform. Det finnes 
mange ulike stilarter innen jazzdansen, og her vil elevene møte morsomme og 
utfordrende bevegelser. Timene består av en oppvarmingsdel, teknikk, styrke, 
dans over gulvet og koreografi. Her danses det til variert populærmusikk fra ulike 
sjangre. Timen passer for de som er nybegynnere eller de som har danset litt før. 
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