ROK
DANSEKOMPAGNI
– dans for alle unge mellem 13-18 år
ROK dansekompagni er et kompagni for unge, der er
interesserede i at danse hver uge og sammen med
en koreograf lave små og store visninger på forskel
lige scener i region Sjælland men ind i mellem også
på teatre i fx København.
Når du er med i ROK dansekompagni bliver du
undervist af erfarne dansekunstnere, deltager i særlige
night og week camps, skaber koreografier sammen med
professionelle koreografer og ser aktuelle danseforestillinger. Dansestilen vil variere for de forskellige undervisere og dansekunstnere. Der vil fx både være urban
dans og moderne dans.
Der er 3 dansehold, der hver især træner og s kaber
egne dansekoreografier. Der trænes mandage i R
 oskilde,
onsdage i Kalundborg og torsdage i Nykøbing Sj. Underviserne sørger for at I kommer til at optræde forskellige
steder i jeres by.
5-6 gange om året mødes alle 3 grupper og danser sammen. Her viser vi hvad der trænes på i øjeblikket og når
vi arbejder på at lave en forestilling, kombinerer vi de
enkelte mindre koreografier til et samlet s tørre danseværk. For at tydeliggøre en helhed skaber vi s ammen
med koreografen yderligere dansemateriale.

PROGRAM FOR FORÅRET 2015
Den 9. maj i Roskilde skal vi mødes kl. 11 til den første
night camp på Laboratoriet i Roskilde. Vi skal danse
hele dagen, spise sammen, måske se dansefilm og
overnatte i soveposer. Søndag morgen får vi morgenmad og night campen slutter kl. 10. På night campen
vil koreograf Thomas Eisenhardt og dramaturg Anja
Ohlsen guide jer. I skal bl.a. danse årets dans, som
bliver danset i hele Danmark på Dansens Dag den 29.
april.
Den 23. maj mødes vi alle igen i Kalundborg på M
 usisk
Skole. Her skal vi sammensætte de koreografier vi har
trænet på i løbet af foråret og sammen med en koreograf samle det hele til en forestilling. Træningsdagen
kommer til at ligge i tidsrummet 9-18.

aabendans.dk

Den 30. maj bliver vores store forårs-sommer-
afslutningsdag. Vi mødes tidligt og skal ud og danse alle
mulige steder. På torve, gader, åbne scener og hvor vi
ellers kan få lov til at vise os frem. Vi kører i minibusser
og vi håber på at mødes med Dansebryggeriet og et andet ungdomskompagni fra dansefyrtårn Kbh/Brøndby
for også at danse sammen med dem. Dansebryggeriet
er et ungdomstalenthold i København, der har forestillinger på Teaterøen hele weekenden den 30. og 31. maj.
Programmet for dagen kommer senere men vi starter
tidligt og slutter kl. 20.

PROGRAM FOR OPSTART AF
SÆSON 2015/2016
Vi starter med at træne 2 gange i august for at huske
vores forestilling fra slutningen af maj. Den 25. august
holder ROK dansefyrtårn åbningsevent af danse
sæsonen og her skal vi selvfølgelig igen vise vores
forestilling. Herefter fortsætter undervisningen og i
efteråret vil der igen være en night camp og også en hel
weekend camp.

HVAD ARBEJDER VI HEN IMOD?
Afslutningen på ROK dansekompagni i foråret 2017,
bliver en professionel forestilling produceret af egnsdanseteatret Aaben Dans i Roskilde. Her kommer
udvalgte medlemmer af ROKkompagniet til at arbejde
med en international koreograf på at skabe en forestilling, der vil spille og turnere på scener i Midt- og
Vestsjælland.
KONTAKT THOMAS NØRSKOV PÅ:
thomasn@aabendans.dk eller telefon 2288 5803

