
 

 

1 (5) 

 

 

 

www.kavesta.fhsk.se 

Postadress 

Kävesta folkhögskola 

697 94, Sköllersta 

E-post: info@kavesta.fhsk.se 

 

Tel: 019-602 49 50 

 

Tjänsteställe Datum  

Kävesta folkhögskola 2022-06-20  

   

Välkommen till skolstart på Danslinjen! 

Vi är jätteglada över att snart få träffa dig på riktigt, när läsåret 2022/2023 startar i 

augusti. Här vill vi berätta om oss i lärarlaget och ge information om hur den första 

skoldagen 24 augusti går till. 

Lärare läsåret 2022 - 2023 

Anna Gerdin 

Jag är linjeledare för danslinjen och undervisar i nutida dans, 

jazzdans, komposition, produktion och individuell 

coachning. Jag utbildade mig på SKH:s (f.d. DOCH) 4-åriga 

pedagoglinje i Stockholm och har även fortbildat mig på 

DNA, Steps och Peridance i New York. 

 

I min undervisning fokuserar jag på att hitta en stark teknik 

och etablera ett ständigt pågående centerarbete. Vi arbetar en 

hel del med hur upplevelsen av den egna kroppen i dansandet 

påverkar själva utförandet och det fysiska uttrycket. Att hinna vara med om och också 

kunna styra sin dans när den händer är något som jag vill hjälpa mina deltagare på 

danslinjen att uppleva. 

Frida Lundberg Jansson 

Danspedagog och dansare utbildad på SKH (f.d. DOCH) i 

Stockholm, TEAK i Helsingfors samt under ett år på 

Balettakademins yrkesutbildning i Stockholm. Undervisar 

främst i balett, nutida dans, improvisation och produktion samt 

har individuell undervisning.  

 

Att dansa handlar för mig om att använda sin fulla kapacitet. I 

stort och smått. Att arbeta intelligent med dans är att involvera 
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hela sig själv –dels att hitta och släppa kontroll, dels att vara lyhörd för det som kan 

hända och det som pågår.  

 

Jag jobbar alltid för att varje deltagare ska våga pröva och ompröva den egna 

danskunskapen. Genom att uppmuntra till ett jävlaranamma med mycket glimt i ögat 

under lektionerna ges det plats för avspänd ekvilibrism, stor fysikalitet och mod. Ofta 

blir det fullt ös kombinerat med mycket finlir! 

Dan Johansson 

Undervisar i nutida dans, improvisation, komposition, 

koreografi, produktion och ger individuell handledning. Han 

är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm 

samt på Danshögskolan SKH, Uniarts med en Master i 

koreografi med specialisering i Performativa Praktiker. Han 

arbetar som frilansande dansare / performer, pedagog, 

workshopledare och koreograf. 

 

I mina klasser jobbar vi med bl.a. golv arbete, fallteknik, vikt-distribution, tre-

dimensionalitet expansion, fortsatt rörelse, oppositionellt tänkande och spiraler som 

återkommande teman. 

 

Med nyfikenhet, utforskande och lyssnande till rörelse vill vi närma oss ett relationellt 

förhållningssätt i den egna kroppen, ”gruppkroppen” rummet och tiden.  

Via riktad uppmärksamhet som teknik hittar vi olika sätt att initiera rörelsen i kroppen 

för att möjliggöra kroppslig fördjupning och performativitet.  

  

Anatomi och kroppslig funktionalitet är ett självklart element, verktyg och inspiration 

för ökad kroppslig förståelse och tekniks nivå. 

 

Klassen är oftast fysisk, där hög koncentration och närvaro tränas, värdesätts och 

kultiveras. 

 

See you there, enjoy. 

Anita Basha 

Jag undervisar i hiphop med fokus på grunder, rötter och 

grooves. Jag har gått på Danshögskolan med inriktning 

street och fördjupat mig i hiphopens historia och tagit del 

av kulturen i New York sedan 2004.  

 

Förutom här på Kävesta arbetar jag som kulturpedagog och 

projektledare på Kulturskolan/Kulturkvarteret i Örebro. Jag 



 

3 (5) 

 

www.kavesta.fhsk.se 

 

driver även föreningen KFUM Dans Örebro – Massive Community, samt arbetar 

övergripande med streetkulturen i Sverige och sitter med i styrelsen för Streetstar. 

 

Dansen är för mig ett sätt att engagera barn, ungdomar och unga vuxna i samhället där 

de kan finna glädje och kan ta del av olika kulturyttringar. 

Gästlärare 

Vi vill även passa på att introducera er till de gästlärare som är inbokade under 

läsåret: Karin Munters Jameson (Klein Technique), Toby Fitzgibbons (nutida teknik), 

Kazue Ikeda (body awareness och improvisation) och Helena Franzén (nutida teknik 

och repertoar). Fler gästlärare tillkommer. 

 

På nästa sida hittar du praktisk information och schema för skolstarten 24 augusti. Till 

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

Kävesta danslinje 2022 – 2023. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Alla vi på Kävesta Danslinje 
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Schema skolstart 24 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 24 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 807 från Örebro, eller 

840 från Kumla. Gå av vid hållplatsen ”Kävesta Östra”. Se länstrafikens hemsida för 

tidtabeller: www.lanstrafiken.se.  

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/
http://www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/csn-bidrag-lan/
mailto:anna.gerdin@kavesta.fhsk.se


 

 

 

 

 

 

 


