Kompendie – Move Your Feet
Seniorkursus Vork – Påsken 2017
De nemme trin

Dans behøver slet ikke være så svært, og når man arbejder med enkelte lette trin, kan alle være
med.
Start med at stå i en rundkreds, tænd musikken og gå fra side til side. Rundkredsen er med til at
skabe en fællesskabsfølelse og en fornemmelse af, at alle bliver set og er med. Man kan nu skiftes
til at udvide side-til-side trinnene, det kan være man skal slå op i luften med en hånd, hoppe, nikke
med hovedet eller noget helt andet alt imens benene går fra side til side i takt til musikken.
Herefter kan man lave en lille serie af trin alene, to og to eller i små hold og efterfølgende vise det
og lære resten af gruppen trinnene. Dette gør, at personen/personerne der nu skal lære de andre
noget, får øvet sig i at stå foran en gruppe mennesker og formidle noget videre.

Stop-vask!
Vi ved alle, at opvasken kan være en rigtig sur
tjans. En nem måde, at gøre opvasken lidt mere
interessant på, er at blande opvasken med en
god gammeldags omgang stopdans.
Stil opvasken klar med baljer, sæbevand og
viskestykker. Fire personer starter med at vaske
op (to til at skylde/vaske, to til at tørre/stille på
plads). Start musikken og gå i gang med at danse
og vaske op. Når musikken stopper, skal den
person, der ikke står stille, bytte med en af dem,
der står og vasker op. Efterhånden som alle er
skiftet ud ved opvaskeposten, bytter man med
den, der har stået der længst tid.

Lipsync battle
Sæt gang i den fedeste fest og få nogle gode grin, med en lipsync battle. At lipsynce er ligesom at
mime ordene i en sang, en lipsync battle er altså en battle, eller en lille konkurrence, i dette.
Alle får tid til at øve to sange, som man kender i forvejen,
og indøve en lille sceneoptræden til sangen. Man kan både
gøre det alene og i grupper. Når alle er klar, stiller to hold
sig klar på scenen til at battle mod hinanden. Musikken
tændes og det ene hold starter med at lipsynce en sang,
herefter skiftes man, indtil begge hold har vist deres to
sange. Husk at klappe og huje af hinanden, så man får en
god oplevelse af at stå på scenen. En god idé kan være, at
lave et sceneområde med lys og mikrofoner, eller hvad
man nu lige har i sit kredshus.
Se evt. denne video til inspiration: https://youtu.be/bLBSoC_2IY8

Balletskole
Find noget der kan bruges som balletbarre – og lav jeres eget tylskørt. Simpel udklædning kan
gøre at man føler sig som balletdanser og gør det hele meget sjovere.
Lav en simpel stangskole. Øv de forskellige positioner, plie (der hvor man går ned i knæ) og
piruetter (der hvor man drejer rundt). Har i svært ved at huske teknikkerne, er youtube meget
behjælpelig.
Balletbare: Vi lavede den af rafter, men en stol, en vindueskarm og lign. Kan sagtens bruges.
Musik: Albummet som hedder ”Ballet goes pop”, er rigtig godt.

Moderne dans
Modernedans handler om at være tilstede, have kontrol og sin krop og gå med sin følelse.
Start med at læg på ryggen og føl hele jeres krop. Rejs jer derefter op, luk øjnene og lad som om i
har en snor i navlen, som fører jer rundt. Par derefter op to og to, og lav øvelsen hvor i spejler
hinanden. Derefter går begge par ud og får 30 min. Til at lave en koreografi der passer til fx et dyr.
Musik: Trentemøller

Sange brugt i forbindelse med gruppeprogrammet
The Gummybear Song
Move Your Feet – Junior Senior
Hot Stuff – Donna Summer
Worth it – Fifth Harmony (Hip Hop koreografi)
The Gym Beats – https://youtu.be/T74mOj_67Ng (Deodans-sang)

