
DORTE PERSSONDORTE PERSSONDORTE PERSSONDORTE PERSSON    

Danser og koreograf Dorte Persson: Jeg kan godt lide at arbejde med børn, i sammenhænge 

hvor det handler om at have det sjovt og lege med dansen. Hvor der er plads til det enkelte 

barns personlige udtryk og hvor børnene udvikler og tager ejerskab for egen koreografi. Hvor 

nysgerrighed er et gode og hvor den æstetiske læreproces sættes i spil i forhold til kroppen som 

fortæller, f.eks i forbindelse med en historie eller et tema. Hvor legen med kroppen og sanserne 

bliver til indirekte redskaber for styrkelse af samvær, venskab, tillid og samarbejde. Hvor lysten 

til at give veninden en hjælpende hånd eller modet til at gribe sidemanden inden han rammer 

gulvet, er en selvfølge og hvor nye venskaber etableres gennem legen, uden at vi tænker eller 

taler så meget om det. 

LARS BJØRN/LARS BJØRN/LARS BJØRN/LARS BJØRN/    

Lars Bjørn er uddannet ”Danseformidler” fra Skolen for moderne Dans. Lars har arbejdet som 

professionel danser og koreograf i mange år. Han er tilknyttet Dansekonsulenterne i Dansen´s 

Hus:, Stands & Dans og Åben Dans i Roskilde. 

 
MY LINDBLAD/MY LINDBLAD/MY LINDBLAD/MY LINDBLAD/    
Danser/Koreograf/Danseformidler. Uddannet fra Skolen for moderne dans i Danmark i 2003.  

Siden min eksamen har jeg arbejdet som freelance dansekunstner i Danmark, Sverige, Finland, 

Norge & Grønland og lige pt er jeg fast tilknyttet Dansens Hus og Det Kongelige Teaters 

Balettskole i København. 

"Dance isn´t something that can be explained in words. It has to be danced." 

 
SUSANNE FREDERIKSEN/SUSANNE FREDERIKSEN/SUSANNE FREDERIKSEN/SUSANNE FREDERIKSEN/                                                                                                    

Susanne Frederiksen, uddannet danser og koreograf fra London Contemporary Dance School, 

siden 1997 kunstnerisk og pædagogisk leder af Ung Dansescene, Dansescenen, nu 

Dansehallerne.    Skabt undervisningsprogrammet "Dans i Skolen" til københavnske folkeskoler, 

har mange års pædagogisk erfaring med indskoling og mellemtrin.    Leder af Juniorkompagni, 



14- 18 år i Dansehallerne, talentudvikling med dans og koreografi.    

ANAMET MAGVEN/ANAMET MAGVEN/ANAMET MAGVEN/ANAMET MAGVEN/ 

Anamet er uddannet danser og koreograf med en BA fra "European Dance Development 

Center/Artez" i Holland. Hun har danset og koreograferet soloprojekter i Holland, England, 

Spanien og Danmark. Sideløbende har Anamet arbejdet som underviser i forskellige former for 

Dans, bevægelse, kreativitet og Kropsforståelse for alle alderstrin og målgrupper. Anamet 

Magven arbejder i øjeblikket intensivt med dans i skolen og er med i bestyrelsen i foreningen 

Dans i Uddannelse. I 2010 færdiggjorde hun en 2 årig Master i Danseformidling og -pædagogik 

fra Skolen for Moderne Dans I Danmark. 

 
MARIA STRIIM/MARIA STRIIM/MARIA STRIIM/MARIA STRIIM/        

Maria er danser og koreograf uddannet fra Skolen for Moderne Dans i Danmark 1995-1999. 

Siden har Maria arbejdet med dans igennem egne koreografier, medvirket som danser i 

forestillinger og løbende taget kurser i ind og udland. Maria har meget undervisningserfaring på 

alle alderstrin. Det er altid en stor glæde og inspiration for hende at formidle dansen som 

kunstform og mærke elevernes indlevelse og opleve deres udvikling. 

 
TALI RAZGA/TALI RAZGA/TALI RAZGA/TALI RAZGA/                                                                                        

Danser, koreograf og dansepædagog                            

Tali underviser børn og unge ved siden af hendes arbejde som koreograf og danser. Hun har sit 

eget teater talirazga.dk 

THOMAS NØRSKOV/THOMAS NØRSKOV/THOMAS NØRSKOV/THOMAS NØRSKOV/    

Thomas er uddannet danser fra Skolen for Moderne dans. Thomas har arbejdet som danser i 

mange forestillinger og har desuden arbejdet i flere år som koreograf og formidler for børn og 

voksne. 

 


