Dansmässan Vindens hjul

Helgworkshop i cirkeldans med Hanne Rørth
”Har du ikke prøvet at danse med Hanne, ja så skulle du virkelig prøve. Hendes ro og
visdom er helende og helt vidunderlig.” Anja Worsøe Reiff

Kursinnehåll
Att dansa enkla danser tillsammans under gudstjänsten är inte konstigare eller
svårare än att delta i gemensam psalmsång och bön.
Under helgen lär vi oss danserna till Vindens Hjul och bekantar oss med text och
musik.

Kursledare
Ledare under workshopen är Hanne Rørth från Danmark som skapat dansstegen till
mässan Vindens Hjul.
Hanne har undervisat i cirkeldans sedan 1990 och är utbildad hos Maria-Gabriele
Wosien. Så här berättar hon om mässans tillkomst och hur hon ser på dans och dess
plats i kyrkan:
”Jag mötte musiken till Vindens Hjul för första gången då jag var på pilgrimsvandring
till Nidarosdomen med en dansgrupp. Under min andra pilgrimsvandring på Fyn fick
musiken danssteg. För mig betyder det så mycket att hela kroppen: fötterna, benen,
armarna och händerna är med som en del av bönen. Jag tror det ger oss ett större
utrymme – och bönen oanade möjligheter. Jag är så oerhört glad att dansen blev min
väg, jag håller oändligt mycket av när vi fattar varandras händer och dansresan kan
börja.”

När & Var
Fredag 16 november kl 18.00 till söndag 18 november kl 15.30.
På Hannemo kursgård utanför Sunne i Värmland (www.hannemo.se)

För vem
Kursen är öppen för alla med intresse för gemensam dans i heliga danser-tradition
men välkomnar särskilt förtroendevalda, ideella och anställda i Svenska kyrkan.

Kostnad
Endast 2000 kr inklusive kurskostnad, logi och vegetarisk mat. Det låga priset är
möjligt tack vare stöd från Lunds och Karlstads stift samt genom att vi bor
tillsammans i stora trebäddsrum. Inga enkelrum finns på gården. (Om du är ideell,
förtroendevald eller anställd, hör med din församling om du kan få stöd för
kostnaderna i samband med kursen).

Alternativa boenden
Vill du bo på annat sätt finns logi på bilavstånd bl a på http://www.gronalena.se/ eller
http://www.broby.nu/ eller via www.visitvarmland.se OBS! Kurskostnaden är
densamma (2000 kr) även om du väljer att bo på annat sätt.

Övrig info
Cd:n Vindens Hjul går att beställa, exempelvis via cdon.com

Anmälan
Du anmäler dig senast 15 oktober 2018 till Sensus via hemsidan sensus.se,
via e-post varmland@sensus.se alternativt via telefon 054-13 71 00.
Vi behöver ditt för- och efternamn, fullständigt personnummer och fakturaadress.
Meddela även om du har behov av specialkost.

Anmälningsvillkor
Till denna kurs gäller Karlstads Stifts anmälningsvillkor. Från och med den 15
oktober är anmälan bindande och full kursavgift debiteras vid avbokning. Om du blir
förhindrad att närvara pga sjukdom debiteras endast 50 procent av priset under
förutsättning att intyg från läkare alternativt försäkringskassan kan uppvisas.

Kontakt/frågor
Kursansvarig Cecilia Hardestam, 054-14 15 32 eller 0767-66 15 32
cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se
Stiftspedagog Ann-Marie Allvar Nordström, 054-17 24 29
ami.nordstrom@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Karin Sundmark, 046-15 55 46
karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Dansa tro – dansa liv
Fira gudstjänst genom att dansa tillsammans är ett sätt att öka delaktigheten i
andakts- och gudstjänstlivet. Denna workshop är en fortsättning på satsningen
Dansa tro – dansa liv i Karlstads och Lunds stift. En satsning som undersökt hur
kulturella och musikaliska uttryck stärker människors möjlighet att dela liv och tro:
Vad händer när musik, sjungna ord och kroppars rörelser möter varandra? Vad
händer när den öppna cirkeln välkomnar alla? Vad händer när den folkliga traditionen
möter tankar om kropp och gestaltning? Vad händer om vi minns att huvudet är en
del av kroppen?

Bild från firande av dansmässan Din ljusa skugga i Karlstads domkyrka annandag pingst.
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