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Dansa tro – dansa liv är en kostnadsfri inspirationsutbildning kring
gemensam dans i gudstjänst som ges av Karlstads, Lunds och
Stockholms stift inom den nationella satsningen Dela tro – dela liv.
MÅLGRUPP

INNEHÅLL

Kursen vänder sig till anställda, förtroendevalda
och ideella personer som på något sätt är engagerade inom Svenska kyrkans församlingar.

Dansa tro – dansa liv söker vägar att via gemensam dans länka kyrkans tro och tradition med
samtiden för att hjälpa oss fira gudstjänst och
andakt med hela kroppen, alla våra sinnen och
erfarenheter.

Vi välkomnar sökande från alla stift och strävar
efter en god geografisk, såväl som åldersmässig
spridning. Några platser är reserverade för deltagare från Karlstads, Lunds respektive Stockholms stift. Den sökande behöver inte ha några
förkunskaper i rörelse och dans men ska vara
intresserad av och ha möjlighet att arbeta med
gemensam dans i gudstjänst i sin församling.
Varje ansökan ska därför även ha ett medföljande rekommendationsbrev från respektive
kyrko
herde. Sista ansökningsdag är 15 juni
2016. Projektgruppen utser deltagare.

Via intressanta workshops och seminarier, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan samt med
utgångspunkt i den nyproducerade dansmässan
Din ljusa skugga, vill vi inspirera till utveckling
och spridning av den kroppsburna andakten och
gudstjänsten i Svenska kyrkan.
LÄS MER om vad kursen innehåller och hur du
anmäler dig på följande sidor 

Utbildningen är
		kostnadsfri
GENOMFÖRANDE

ANSÖKAN

Kursen genomförs från hösten 2016 till våren
2018 i form av fem workshopshelger i internatform fredag kväll till söndag efter lunch, samt
en inspirationsresa till Storbritannien. Du förväntas delta på samtliga worskhopstillfällen;
resan till Storbritannien är däremot frivillig.

Maila in din ansökan tillsammans med ett rekommendationsbrev från kyrkoherden, där det
framgår att man i församlingen är intresserad
av att utveckla och använda gemensam dans i
gudstjänsten.
Dessa båda blanketter hittar du på:
www.heligadanser.se

Som komplement ges två fristående workshopshelger med fokus på dansmässan Din ljusa
skugga andra helgen i juni 2016 resp 2017.
Dessa kräver separat ansökan och riktar sig
bland annat till den som inte har möjlighet att
delta i den längre utbildningen.
Läs mer på www.heligadanser.se

UTBILDNINGEN ÄR
KOSTNADSFRI
Utbildningen finansieras av den nationella satsningen Dela tro – dela liv. Kurs- och internatkostnad, resekostnader till och från kursgården
(billigaste färdsätt gäller) samt resekostnader
och logi under inspirationsresan ingår.
Följande kostnader betalar församlingen eller
kursdeltagaren: eventuell arbetstid, vissa måltider samt kostnader i samband med eventuella
extra övernattningar vid internat/inspirationsresa (om man kommer tidigare eller åker senare).

TIPS
Vi tror att det skulle vara till glädje för dig och
församlingen om någon i din närhet deltog i en
av de fristående workshopshelgerna kring dansmässan. Någon som det skulle kännas naturligt
att samarbeta med hemma i församlingen eller
kontraktet. Det kan vara lättare att vara två när
man utvecklar arbetet med gemensam dans.

Kursen kan ta emot 28 deltagare. Uttagning
sker efter sista ansökningsdag.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
15 juni 2016
Ansökan sänds till
anmalan.ksdstift@svenskakyrkan.se

KONTAKT/FRÅGOR
CECILIA HARDESTAM – projektledare

054-14 15 32 eller 0767-66 15 32
e-post: cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se
tel:

ANN-MARIE NORDSTRÖM

Stiftspedagog, Karlstads stift
tel: 054-17 24 29
e-post: ami.nordstrom@svenskakyrkan.se
ANDREAS HOLMBERG

Stiftsadjunkt, Stockholms stift
tel: 08-508 940 29
e-post: andreas.holmberg@svenskakyrkan.se
KARIN SUNDMARK

Stiftsadjunkt, Lunds stift
tel: 046-15 55 46
e-post: karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Sisatnasökningsdag

15 juni 2016

Obs!

WORKSHOPSHELGER
9-11 september

10-12 november

”Kom, dans för vår Gud” med kyrkodansaren och författaren Emma-Elze
Bongers. Dans som rit och bön med
initiativtagaren till Heliga danser,
präst Maria Rönn.

Riter och livserfarenheter med Inger
Lise Olsen, kyrkokansliet i Uppsala,
samt doktorand Laura Hellsten som
studerat dansen i den kristna traditionen.

www.mariaronn.com

2-4 december
Dans i den kristna traditionen med
präst Ninna Edgardh, professor i
kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

2018
9-11 februari
Danshelg kring bönen Fader Vår på
arameiska med Neil Douglas-Klotz,
Universella Fredsdanser.
www.abwoon.com

www.ninnaedgardh.se

2017
31 mars-2 april
Danshelg med tyske franciskan
munken Broder Georg.
www.brother-tschortsch.de

September
Inspirations- och fördjupningsresa
till Storbritannien.
Besök bland annat vid franciskan
klostret Ty Mam Duw.
www.poorclarestmd.org

Vid samtliga tillfällen deltar även
prästen och dansledaren Hans
Kvarnström som inspiratör. Hans är
tillsammans med bland annat Maria
Rönn intervjuad på Svenska kyrkans
sidor om dans.
www.svenskakyrkan.se/dans
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