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RUM. Ge rum för dans. I din kropp, din tanke och din kalender. 
Ett utrymme för något som ger dig kraft, samtidigt som du är
själva kraften. Rum att släppa loss i, känslor att ge plats för, tid 
att utmana din föreställning om dans och att just du har dans i 
dig. Ditt dansrum. I ett naturrum.

RYTM. Ge rytmen i dig en chans att uttryckas. Lyssna till den. 
Våga lita till lusten att vilja dansa. Följ musiken genom att låta 
rytmen bli till rörelse i dig. Dansrörelser. Din rytm. Allas rytm. 
Nära naturens rytm.

RO. Ge själen ro och hjärtat vingar genom att dansa. Med
fötterna på jorden och himlen som tak. Grundad som trädroten i 
marken för att kunna följa väderväxlingar utan att dras iväg.
Rofyllt och roligt. Naturligt. 



PROGRAM
DansRum Vålådalen

Dag 1
Ankomst Vålådalens fjällstation em

Intro och dansklass kvällstid 2,5 timme
Middag gemensamt fjällstationen

Dag 2
Dansklass morgon 1,5 timme

Frukost fjällstationen
Vandring med guide (lunchpaket ingår)

Dansklass kväll 1,5 timme
Middag gemensamt fjällstationen

Dag 3
Dansklass morgon 1,5 timme

Frukost fjällstationen
Vandring med guide (lunchpaket ingår) till plats för

dans utomhus (vid Vålån eller med utsikt från Ottfjället)
Hemfärd em/kväll

FÖR VEM? För dig som är vuxen, 30 plus och längtar efter att prova dans 
med grund i jazzdansen (Simonsonteknik för vuxna nybörjare). Även för dig som
dansat tidigare och längtar efter att komma igång igen. Om du dansat mycket kan 
detta ändå vara ett tillfälle för dig att dansträna, även om det är på en enklare nivå, 
just för att det sker i ett nytt sammanhang. Till fjälls, nära naturen med
möjlighet att kombinera vandring med dans. 

Vi tar oss an både dansgrunder och sköna koreografier 
inspirerade av musiken. Varmt välkommen!

Mer info på www.valadalen.se



MED VEM? 
CECILIA HAGBERG. Jag är 42 år, bosatt i 
Östersund där jag kombinerar dans med arbete 
som samhällsplanerare inom hållbar utveckling.

För mig har dansen varit en glädjekälla sen 
barnsben. Sprittande, energigivande och samti-
digt möjliggörare av att bearbeta känslomässigt 
tyngre perioder i mitt liv. Att dansa är för mig 
lika grundläggande för att nära kropp och själ 
som vatten behövs för liv. Dansgestaltningar 
som berör vår tids hållbarhetsutmaningar och 
föreställningen ”SkilsMässa - när kärleken 
kraschlandar” är det jag senast ägnat mig åt.

Min bakgrund inom dans är bred. Jazz- 
dansen har alltid funnits som en röd tråd. 
Afrikansk dans, bugg, pardans inom latin- och 
standard, balett och fridans har lagts till genom 
åren. Jag har en yrkesförberedande dans-
utbildning från Kulturama och är diplomerad 
för att undervisa Simonsonteknik för vuxna 
nybörjare. 

Jag längtar efter att väcka slumrande 
danssjälar oavsett ålder och tidigare erfarenhet. 
Ofta hör jag människor uttrycka en längtan efter 
att dansa. Tyvärr stannar det också ofta vid tan-
ken att vilja dansa, särskilt om människor passe-
rat en viss ålder. Min strävan är att ändra på det.  

FAKTA OM SIMONSONTEKNIKEN

• Ett förhållningssätt till kroppen där de 
individuella förutsättningar hos varje person är 
utgångspunkten. 

• Att utgå från den egna kroppen och visa den 
hänsyn. Att vägleda människor in i kroppen, sin 
egen unika kropp, genom dansen. 

• Undervisningssätt utvecklad för att möta 
människors olika sätt att ta in dansen i knopp 
och kropp. 

Lynn Simonson, grundare av Simonsontekni-
ken, är en internationellt erkänd amerikansk 
danspedagog och koreograf inom jazzdansen. 

”An organic approach to movement that pre-
pares the body to dance in a way that is anato-
mically intelligent and somatically aware. Her 
call to jazz dance grew out of a deep love, of 
jazz music and a need to express that music in 
movement”. www.lynnsimonson.com

Se även www.simonsonsweden.org


