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BESKRIVNING KOREOGRAFIER
De senaste två decenniernas diskussion om dans och koreografi har alstrat en kritisk och
analytisk litteratur som i grunden skakat om alla de kategorier vi ärvt från det som, med ett
förvisso diffust begrepp, kunde kallas för den »moderna dansen«. I mångt och mycket
löper denna utveckling parallellt med den vi kan finna inom bildkonsten och arkitekturen,
där det också blivit klart hur svårt det är att tala om ett entydigt postmodernt brott med det
moderna. Snarare är det rimligt att här se en serie ifrågasättanden som lika mycket kan
fattas som återkopplingar till undertryckta drag i modernismen, omläsningar av traditionens
kontrabandtexter och dekonstruktiva strategier som inte förkastar det förflutna utan finner
nya resurser i dess sprickor och marginaler. I denna bemärkelse rör det sig mera om en
serie förskjutningar som ständigt låter oss se det förflutna på nytt.Denna interaktion mellan
teori och praktik har lett till en ny typ av koreografiska arbeten och till att skiljelinjen
mellan dansforskning och sceniskt utövande har blivit osäker på ett produktivt sätt.
Föreliggande antologi försöker återge några aspekter av denna utveckling i en linje som
leder från tidiga pionjärer som Cage och Cunningham fram till dagens diskussioner. Vissa
av texterna är skrivna i ett tydligt inifrånperspektiv och kan ses som reflektioner över en
konkret praktik; andra relaterar bara indirekt till dans, men kan ändå läsas som väsentliga
bidrag till den begreppsliga grundforskning som kännetecknar den samtida
dansdiskussionen. Volymen, som har redigerats av Cristina Caprioli och Sven-Olov
Wallenstein, innehåller följande essäer:Patricia Baudoin & Heidi Gilpin: En växande och
perfekt oordning: William Forsythe och försvinnandets arkitekturJérome Bel: Jérome
BelJerome Bel & Jan Ritzema: Deras jobb är inte att dansa utan att se på andra som dansar
om de dansarTrisha Brown: Ackumulation med talande plus vattenmotorTrisha Brown:
Locus, 1975John Cage: Grace och klarhetMerce Cunningham: Tid, rum och dansBojana
Cvejic & Xavier Le Roy:Att upphöra med bedömning genom klarläggande. Bojana Cvejic
i samtal med Xavier Le Roy och med en fotnot av Gerald SiegmundJacques Derrida &
Christie V. McDonald: KoreografierElizabeth Grosz: TingWilliam Forsythe: Textfragment
om improvisationWilliam Forsythe & John Tusa: Kroppen lär dig oerhört mycket om
världenAndré Lepecki: Att skriva in dansenBoyan Manchev: Transformabilitet. Det
performerande samhället och den samtida dansens villkorPeggy Phelan:
Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktionGerald Siegmund: Dansens
begärande kroppSusan Sontag: Till minne av deras känslorIntervju med Meg StuartRené
Thom: Det levandes partitur. René Thom i samtal med Laurence LouppeDalibor Vesely:
Förkroppsligandets arkitektonPaul Virilio, LaurenceLouppe och Daniel Dobbels: Tyngdens
rum. Paul Virilio i samtal med Laurence Louppe och David DobbelsVolymen har
redigerats av Cristina Caprioli, Anna Petronella Fredlund och Sven-Olov Wallenstein. Den
senare har även skrivit bokens introduktion.Skriftserien Kairos används som kurslitteratur
vid högskolor och universitet ochgenom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns
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tillgänglig. Serien, somkommer attomfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer
Kairos nr 13, Koreografier och under hösten Kairos nr 14, Ljudkonst), varav två
dubbelvolymer, säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom
nätbokhandeln.
KOREOGRAFIER - - BÖCKER (9789187215827) | ADLIBRIS BOKHANDEL
Pris: 183 kr. häftad, 2008. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Koreografier av (ISBN
9789187215827) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt. Pris: 184 kr. Häftad,
2008. Finns i lager. Köp Koreografier av Cristina Caprioli, Petronella Fredlund, Sven-Olov
Wallenstein, André Lepecki, Peggy Phelan på Bokus. Det härliga 80-talet när internet inte
ännu blivit ett massfenomen och inga mobiler fanns, när det var på modet att hoppa hage
och leka dragkamp och när man. Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du
ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 Jiří Kylián, Angelin
Preljocaj och Lukáš Timulak - tre koreografier tolkas av Kungliga Baletten i Trinity.
Premiär den 2 november och spelar endast sex gånger! DANS DANS Vid den nationella
biennalen för Dans i skolan i Piteå får den moderna dansens pionjär ett alldeles eget
utrymme.- Åh, vad härligt att. Här bokar du PDT-paket samt koreografier för solo, duo och
grupper. Tiderna bokas sedan separat i tidsbokningen ovan. Stort lycka till och skicka
jättegärna in era första koreografier om ni lägger upp dom på youtube så lägger jag upp
dom här på bloggen!. till iTrainer Get Inspired by AerobicWeekends Sweden. iTrainer är
en inspirationsplats för Dig som älskar att träna. Koreografier, hela träningsklasser. c.off is
a non-profit independent site for development and exchange of interdisciplinary
choreographies, located in Stockholm. c.off provides residencies, rentals and. - Ser du inte
att han är en av dem? - Nej, jag ser bara honom. West Side Story blev den moderna
musikalens genombrott. Leonard Bernsteins musik och Stephen. Vi lär oss koreografier,
skapar egna danser och utforskar olika rytmer och dansformer tillsammans. Lägret är
kostnadsfritt vi bjuder på lunch. Du får prova att använda din egen fantasi och kreativitet i
dansen genom enkla koreografier. Läraren baserar sin undervisning på barndanspedagogik.
Våra barndanskurser börjar med dansteknik, enkla koreografier och
improvisationsövningar - allt inom trygga ramar. Barndans är lekfull dansträning.
(im)perfekta koreografier no.4 trailer no.5. Vad är normal, Olika är viktigt. DAVID
PERVAZ SOLO. SVANSEN SKA KOMMA SIST. Köp 'Koreografier' bok nu. De senaste
två decenniernas diskussion om dans och koreografi har alstrat en kritisk och analytisk
litteratur som i grunden.
KOREOGRAFIER - CRISTINA CAPRIOLI, PETRONELLA FREDLUND,
SVEN-OLOV
Under en timme får du smaka på koreografier signerade bland annat spanska koreografen
Roser López Espinosa. Bjud med dina arbetskamrater, kärleken,. Gå en kurs i flamenco!
Genom flamenco uttrycks ett spektrum av olika känslor och temperament, teknik och
koreografier. Flamencon ger dig en dansupplevelse med. c.off är en ideell
utom-institutionell plats för utveckling av och utbyten mellan interdisciplinära koreografier.
c.off erbjuder residens, uthyrningar och. Bliss är en dansskola för dig som vill lära dig
riktigt snygga koreografier till den senaste musiken! GöteborgsOperans
Wienervalsorkester, dirigent Dieter Rossberg, The GO Ballroom Orchestra, dirigent Lars
Kvensler, solister Elisabeth Erikson, Jan Malmsjö Ni lär er grunderna i hip hop och coola
koreografier. Torsdagar 17.00-18.00 Anmäl dig. 10-13 år fortsättning/medel Denna kurs är
för er som dansat hip. Svenska: ·konsten att skapa och utforma dans· sätt på vilket en viss
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dans är utformad··koreografi Barngymnastiken i Örebro GF riktar sig till alla barn i
åldrarna 4- ca 8 år. Vi tränar här alla grundformer som springa, gå, hoppa, balansera,
klättra. Dansstil och koreografier utformade av respektive dansledare. Show Jazzdans är en
bra grund att ha för dig som vill satsa på dans i framtiden. Detta kommer att kombineras till
små koreografier. Vi strävar efter attityden i Female dancehall samt att jobba på vår
feminina sida. Långa koreografier som i Step och Aerobics kan vara bra för den
intellektuella, kortikala, delen av hjärnan som sysslar med att memorera en struktur. och
koreografier till modern musik. Balett från 6 år Balettens grunder med teknik vid stången
och på golvet, balanser och koreografier till klassisk Sök efter: Koreografier. Här samlar vi
danser gjorda av klubbens instruktörer och medlemmar:
RELATERADE DOKUMENT
1. KRISTENS RESA : FRÅN DENNA VÄRLDEN TILL DEN KOMMANDE SEDD I EN DRÖM
2. AV JORD ÄR DU KOMMEN
3. ÖN : NÅGRA BILDER FRÅN RUNÖ
4. DE KOMMER ATT DRUNKNA I SINA MÖDRARS TÅRAR
5. EN SOMMAR I BRIGHTON
6. ETT STÄNK AV MAGI 1: LYCKOSTENEN
7. EGENTLIGHETER
8. SVENSKA LITTERATUREN. 1 : FRÅN RUNOR TILL ROMANTIK : 800-1830
9. LÄTT ATT SOMNA
10. FREDAGSINTERVJUN - JANNE JOSEFSSON
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