HAKA
HULA
Danseworkshop for skoleklasser

Fredag den 29.april 2016 kl. 12.30 – 15.00
i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N
Lær at danse som en farlig maori-kriger fra New Zealand eller som
yndefuld hula-danser fra Hawaii.
I forbindelse med Dansens Dag 29. april, tilbyder vi en sjov og spændende workshop for
skoleklasser på mellemtrin og udskoling med fokus på den rige Stillehavskultur. Piger og
drenge inviteres til at afprøve de traditionelle polynesiske dansetraditioner HAKA og HULA.
Underviserne
Maorien Kane Harnett er vores haka-underviser. Kane
er Maori og passioneret danselærer fra New Zealand. Kane
er kendt fra TV og har sin egen undervisningsvirksomhed
HAKA.dk.
Vores hula-underviser er Gricelda Dahlgren, Gricelda
er hula-danser og musiker og er kendt for sit engagement
i formidling af polynesisk kultur. Se hendes facebook-side
Aloha Pacific Denmark.
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Begge vores danselærere har stor erfaring
med at undervise børn og unge i HAKA og
HULA og dansens kulturelle betydning og
eleverne vil få en smagsprøve på polynesisk
dansekunst og livsglæde.
HAKA HULA danseworkshop er et
ÅbenSkole-tilbud og kan med fordel indgå
som supplement til idrætsundervisning,
historie, geografi mm. Nøgleordene er humor,
kropslig udtryk, nysgerrighed overfor andre
kulturer, og oplevelsen af fællesskab.

Verdenskultur
for børn & unge

- et nyt og spændende Åben Skole undervisningstilbud
i VerdensKulturCentret på Nørre Allé 7, 200 København N.
Verdenskultur for børn og unge er et nyt og spændende Åben Skole-tilbud for skoleelever i
VerdensKulturCentret. Formålet er, at inspirere børn og unge til at opleve levende kultur fra
hele verden og dermed fremme elevernes interkulturelle kompetencer.
Emnet i 2016/2017 er højtider og fester på tværs. Vores tilbud indeholder kulturformidling i
børnehøjde, interaktive workshops, musik, dans, teater, film mm.
Læs mere om hele programmet her:

www.verdenskulturcentret.dk
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