Nu kör vi igång med Flamenco på Danzlagret!
Det blir 8 fredagar i höst med Josefine Chiacchiero
NIVÅ: fortsättning/mellan (Nivå 3+4) några terminers
förkunskaper inom flamenco och gärna inom andra
dansstilar.
Pris: 1120 kr, lösa lektioner 170 kr
DANSDATUM
fredagar 17:45-19:15, totalt 8 ggr:
fre 8 sept & fre 15 sept
fre 29 sept & fre 6 okt
fre 20 okt & fre 27 okt
fre 8 dec & fre 15 dec
Boka på www.danzlagret.se
OM MIN UNDERVISNING
Mina klasser är intensiva och fyllda av dansande och musicerande i en energitriggande och glädjefylld
anda. Inom ramen för flamenco fokuserar jag på den enorma bredden av uttryck, dynamik och
rörelsekvalité som genren innefattar. Jag arbetar med lyhördhet och samspel i förhållande till den
koreografi och komposition som jag lär ut. Jag rör sig mellan tradition och nyskapande och ger utrymme
för varje deltagares utveckling.
OM MIN DANS
Josefine är utbildad dansare och pedagog inom jazz och modern dans från DOCH i Stockholm. De senaste
10 åren har hon fördjupat och vidareutbildat sig inom flamenco genom studier i Spanien. Josefine står på
en bred grund med kunskaper inom en mängd dansstilar och i hennes verk samspelar livemusik och dans
och skapar ett starkt och unikt uttryck. Josefine har turnerat i Sverige, Europa och USA och större delen av
hennes arbete samlas under Compaso Flamenco. http://www.compasoflamenco.com/wordpress/
OM MIG
Josefine Chiacchiero är utbildad inom konst, dans och språk och arbetar med scenkonst. Hon har flerårig
erfarenhet som föreläsare, pedagog och guide för alla åldrar, som dansare, musiker, koreograf, kostymör
och konstnärlig ledare i olika format, som producent, scentekniker och turnéledare inom fria grupper och
på institutioner. Josefine engagerar sig för demokratiska värderingar, för en helhetssyn på människan, för
en mångbottnad nutid och en hoppfull framtid. Just nu är Josefine student på Högskolan för Scen och
Musik och arbetar som scentekniker på Astrid Lindgrens Värld.
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