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Tjänsteställe, handläggare Datum  

Kävesta folkhögskola, Lisa Rosander 2021-06-21  

   

Välkommen till Kävesta folkhögskola! 

När jag skriver detta verkar smittspridningen av covid-19 vara på väg åt rätt håll och 

Folkhälsomyndigheten har börjat lätta på flera restriktioner. Pandemin är dock inte 

över ännu och den kommer att påverka oss även under hösten. Vi kommer att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxenutbildningar. Det betyder att vi 

har förberett oss för att stegvis kunna återgå till att ha all undervisning på plats. 

 

Profilkurserna i dans, konst- och formgivning samt musik kommer att ha alla 

deltagare på plats från start. Allmän kurs kommer att börja terminen med att ha 

ungefär hälften av deltagarna på plats varje dag. Preliminärt räknar vi med att alla ska 

kunna ha undervisning på plats från och med 13 september. Vi ser verkligen fram 

emot detta eftersom Allmän kurs har arbetat helt på distans sedan förra hösten. 

 

Vår planering förutsätter dock att smittspridningen fortsätter minska i den takt som 

Folkhälsomyndigheten hoppas på. För att det ska ske behöver vi alla ta ansvar för oss 

själva och varandra under sommaren. Jag vill uppmana dig att vara försiktig, följa 

myndigheternas råd och vaccinera dig när du får möjlighet. 

 

När vi återgår till studier på plats behöver vi vara extra noggranna med att hålla i de 

anpassningar som vi nu haft sedan hösten 2020. Vi kommer till exempel inte att ha 

några fysiska samlingar för alla linjer (som föreläsningar eller friluftsdagar). Mat- och 

fikatiderna kommer också att vara schemalagda för att så få som möjligt ska vara i 

matsalen samtidigt. Alla som studerar och arbetar på skolan har dessutom ett stort 

personligt ansvar för att 1) vara hemma vid sjukdom eller symtom, 2) hålla avstånd så 

gott det går och 3) tvätta händerna ofta och noggrant. 

 

Med det sagt vill jag och skolans personal passa på att önska dig en glad sommar! 

 

Lisa Rosander, rektor 

 

Mer information på nästa sida 
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Välkommen till skolstart på Danslinjen! 

Vi är jätteglada över att snart få träffa dig på riktigt, när läsåret 2021/2022 startar i 

augusti. Här vill vi berätta om några nyheter i undervisningen samt ge information om 

hur den första skoldagen 25 augusti går till. 

Nya lärare hösten 2021 

Toby Gunn, som har arbetat här på deltid, avslutar sin anställning nu till sommaren. 

Därför vill vi informera er om hur vi planerar inför hösten.  

 

Under hösten kommer det att vara vi – Anna och Frida – som är dina huvudlärare. 

Dessutom är vi stolta över att få presentera tre personer du regelbundet kommer att få 

träff i undervisningen: Kazue Ikeda, Jessica Andrenacci och Anita Basha!  

 

Kazue Ikeda kommer att undervisa i improvisation/komposition, body awareness och 

individuell coachning. Du kommer att möta Jessica Andrenacci i nutida dans, 

partnering och individuell coachning. Anita kommer att undervisa i dansstilen 

hiphop/street, med fokus på grunder, rötter och grooves. Vi har haft alla tre som 

gästlärare under tidigare år och ser fram emot att få arbeta mer med dem. 

 

Vi har bjudit in Kazue, Jessica och Anita utifrån deras specifika kompetenser och 

kunskaper inom danskonst. Vi ser även att de kommer att kunna bidra till din 

kontinuerliga dansutveckling och komplettera oss huvudlärare utmärkt. De är alla tre 

glada över att få följa med i din utveckling under hösten och ser fram emot att träffas! 

 

Nedan kan du läsa mer om oss som kommer att undervisa i höst. Först ut är vi som 

kommer att vara era huvudlärare: Anna Gerdin och Frida Lundberg Jansson. 

Anna Gerdin 

Jag är linjeledare för danslinjen och undervisar i nutida 

dans, jazzdans, komposition, produktion och individuell 

coachning. Jag utbildade mig på SKH:s 4-åriga 

pedagoglinje i Stockholm och har även fortbildat mig på 

DNA, Steps och Peridance i New York. 

 

När jag själv dansar så ligger fokus på att hinna hitta ett 

personligt uttryck i varje rörelse och att hinna njuta av 

nukänslan i dansen. Att få mina elever att vara i nuet när 

de dansar är centralt för mig. Mina danslektioner är både 

fysiska och tekniska. I uppvärmningen fokuserar jag på att hitta en stark teknik och 

etablera ett ständigt pågående centerarbete. Efter uppvärmningen arbetar vi med att 

hitta tydlighet och exakthet i ett rytmiskt rörelsematerial så väl som i det lyriska. 



 

3 (6) 

 

www.kavesta.fhsk.se 

 

Frida Lundberg Jansson 

Jag är danspedagog och dansare utbildad på SKH i 

Stockholm och Teaterhögskolan i Helsingfors. På Kävesta 

danslinje undervisar jag i balett, nutida dans, 

improvisation produktion och individuell coachning.  

 

Dansutövande handlar för mig om att använda sin fulla 

kapacitet. I stort och smått. Att arbeta intelligent med 

dans involverar hela sig själv – att hitta och släppa 

kontroll, att ta emot ett rörelsematerial och vara där när 

språket ljuder i ens kropp. 

 

Jag jobbar för ett brett rörelsespråk med avspänd ekvilibrism och uppmuntrar till ett 

jävlaranamma med mycket glimt i ögat under lektionerna. Dans är rörelse oavsett 

teknik och jag arbetar för att utöka uttrycksmöjligheterna hos varje elev. Med ett 

ständigt skifte av dynamiska ytterligheter tar jag till alla knep jag kan för att visa på 

detta. Det blir fullt ös kombinerat med fysiskt och mentalt finlir! 

Kazue Ikeda 

Kazue Ikeda är dansare, performance artist, koreograf, 

danslärare och certifierad Craniosacral Biodynamics-

terapeut. Hon är utbildad i Osaka (Japan) och New York 

(USA). Hennes koreografier och soloverk har presenterats 

i USA, Japan, Tyskland, Sverige och Europa.  

 

Kazue undervisar bland annat på University for Music 

and Dance i Köln (Tyskland). Utöver hennes 

dansutbildning lärde hon sig Floor Movement (Floor 

Barre), Alexander Technique, Iyanger Yoga, Susan Klein 

Technique, Feldenkrais och Craniosacral Biodynamics. Dessa aspekter integrerar 

Kazue i sina egna koncept av dans och kroppsarbete, som baseras på 

kroppsmedvetenhet och energiflöde. 

Jessica Andrenacci 

Jessica Andrenacci är dansare, koreograf, danslärare, 

repetitör och pilates-instruktör, född i Porto San Giorgio 

(Italien). Jessica har studerat vid Music, Art & Show 

Institutet, en interdisciplinär högre utbildning i scenkonst 

i Milano, och därefter arbetat med koreografer som 

Susanna Beltrami, Alberta Palmisano och Sabrina 

Camera. 
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Jessica flyttade till Sverige för att dansa för Lena Josefsson, Kompani Raande-Vo i 

Örebro och har varit med flera föreställningar som har turnerat i Europa, Afrika och 

Kina. Under flera år har hon jobbat för Regionteater Västs dansensemble, som är 

baserad i Borås. 

 

Hennes klass baseras på att göra kroppen mjuk och stark samtidigt. Fokus ligger på 

andningen, teknik, floor work, rörlighet och dynamik med tanke på att hitta sina egna 

möjligheter och friheten i rörelse 

Anita Basha 

Anita Basha har gått på Danshögskolan med inriktning 

street. Hon har fördjupat sig i hiphopens historia och tagit 

del av kulturen i New York sedan 2004.  

 

Förutom sitt arbete som danspedagog arbetar Anita med 

streetkulturen i Sverige och sitter i styrelsen för Streetstar.  

Gästlärare 

Vi vill även passa på att introducera er till de gästlärare 

som är inbokade under läsåret: Karin Munters Jameson (Klein Technique), Dan 

Johansson (nutida teknik), Philip Berlin (nutida repertoar), Måns Erlandsson 

(kontaktimprovisation) och Toby Fitzgibbons (nutida teknik). Fler gästlärare 

tillkommer. 

 

På nästa sida hittar du praktisk information och schema för skolstarten 25 augusti. Till 

dess vill vi önska en glad sommar och återigen hälsa dig varmt välkomna till Kävesta 

danslinje 2021/2022! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Anna Gerdin och Frida Lundberg Jansson 
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Schema skolstart 25 augusti 

De första dagarna på terminen är till för att få information om det kommande läsåret, 

introducera olika arbetssätt och att umgås och lära känna varandra. Danslinjen samlas 

för skolstart den 25 augusti.  

 

Första dagen ser ut så här: 

 

• Samling 9.00 i Danssalen (se karta på nästa sida) 

• Du behöver inte vara ombytt till träningskläder första dagen 

• Under dagen serveras lunch och fika (samt frukost och middag för 

internatboende) 

• Dagen slutar ca 15.30 

Praktisk information 

Hitta till Kävesta 

På vår hemsida finns mer information och kartor som hjälper dig att hitta till skolan: 

www.kavesta.fhsk.se/kontakt/hitta-till-kavesta/. 

 

Om du ska åka buss till Kävesta folkhögskola så tar du buss 727 från Örebro, eller 

740 från Kumla. Se länstrafikens hemsida för tidtabeller: www.lanstrafiken.se/orebro.  

CSN-frågor 

På vår hemsida finns vanliga frågor och svar om bidrag och lån från CSN: 

www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/csn-bidrag-lan/. 

Har du frågor eller vill du lämna återbud? 

Om du har frågor eller vill lämna återbud, kontakta linjeledare Anna Gerdin så snart 

som möjligt på 070-682 49 62 eller anna.gerdin@kavesta.fhsk.se. 

 

http://www.kavesta.fhsk.se/kontakt/hitta-till-kavesta/
http://www.lanstrafiken.se/orebro
http://www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/csn-bidrag-lan/
mailto:anna.gerdin@kavesta.fhsk.se


 

 

 

 

 

 

 


