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|nspirationsmateriale til

en danseforestilling for børn og voksne om livets mærkværdige fest

for børn 4-8 år



Kære 
lærere & pædagoger

I forbindelse med danseforestillingen FEST har 
vi udviklet dette materiale, som I kan bruge som 

inspiration til leg og dans med børnene.
Materialet indeholder 5 afsnit med forslag til samtaler 

med børnene om emner i relation til forestillingen, samt forslag 
til en række opgaver på gulvet - alle med udgangspunkt i nogle 

af de bevægelsestemaer, vi selv har brugt til at udvikle 
forestillingens koreografi. 

Hvert afsnit har ligeledes et link til et stykke musik, som I kan 
lytte til, mens I laver opgaven/øvelsen. Vi har valgt musik fra 
forskellige genrer, som vi synes, vækker stemninger, følelser 

og billeder, der passer til forestillingens univers. 

Vores ærinde med forestillingen er bl.a. at vise, at 
fantasien kan kropsliggøres. 

Vi håber, at FEST kan være med til at skabe lyst til 
bevægelse hos jer og jeres børn.

God fornøjelse!

LiminalDK
Adelaide Bentzon og Kasper Daugaard



Opgave: Alle børn tegner et fantasivæsen, 
  som de gerne vil være. 

Fantas ivæsner
Hvad er et 

fantasivæsen,
eller et fabeldyr?

Hvordan kan 
sådan et se ud?

Hvilke fantasivæsner 
kender I fra bøger 
og film?

Musikforslag
Hercab af Gianluigi Trovesi   www.youtube.com/watch?v=IX1ia6qDL00
Claire de lune af Debussy   www.youtube.com/watch?v=ja7v4JTsLVw

På gulvet
 Begynd med at gå som fantasivæsnet. Løb. Kravl.
  Hvordan bevæger fantasivæsnet sig rundt? 
   Hvordan danser det?



I begyndelsen af forestillingen keder drengen sig rigtig meget. Han bevæger sig også, som en 
der virkelig keder sig.

Kedsomhed

Musikforslag
Chaloupeé René Aubry  www.youtube.com/watch?v=-czX0Y1z0yY
Moon Safari af Air   www.youtube.com/watch?v=wo8aSo5Tv1E

På gulvet
Hvordan ser det ud, når man keder sig?
Hvordan bevæger man sig, når man keder sig? 
Går det hurtigt eller langsomt? Er det tungt eller let? 
Prøv at gøre jeres bevægelser meget store og bevæg jer rundt i rummet. 
  Se på de andre og efterlign nogle af deres bevægelser, som I har lyst til at prøve.

Hvornår keder 
I jer?

Er der noget godt   
ved at kede sig?

Hvad kan man gøre 
for at holde op med at 
kede sig?



I forestillingen bliver de tre personer både kastet rundt i blæsevejr, og hvirvler rundt i en vals.

Musikforslag
La Grande Cascade af René Aubry www.youtube.com/watch?v=sMnaD-owVR0

På gulvet
Forestil jer en stille vind. Lad armene svæve i vinden. Lad kroppen svaje. Forestil jer, at vinden 
bliver kraftigere og kraftigere. I blæser rundt i rummet. Ligesom fugle i vinden. 
Større og større, mellem hinanden, uden at støde ind i hinanden. Forestil jer, at vinden stilner 
af igen, og I bevæger jer ganske småt, indtil I står stille.

Hvirvelvind 
Har I selv prøvet at være ude 
i meget kraftigt blæsevejr?

Var det 
     sjovt?

Lidt 
farligt? 

Hvad gør det 
ved ens humør?

Hvordan føles 
det i kroppen? 

Kan man hvirvle 
rundt som en vind?



Forestillingen FEST handler ikke 
om én bestemt fest, men om mange 
slags fester i livet. Sjov, fantasi, leg og 
eventyr.

Musikforslag
Milting Tindmills af High Lalamas  www.youtube.com/watch?v=xqvEXWXsYpA
Jumping for Joy af Joyamusica  www.youtube.com/watch?v=EUOZJbNYbj0

På gulvet
Prøv at danse jeres allermest glade dans. 
Gør det så stort, I overhovedet kan. 
Brug hele rummet. Dans med hinanden. 
Afslut evt. med stopdans.

Hvad er 
en fest?

Hvornår er 
noget festligt?

Kan man holde 
fest med sig 
selv?

Hvor mange 
mennesker 
kræver en 
fest?

Fest



Et stykke musik eller en sang kan være 
langsom eller hurtig, og have forskellig rytme.
Lyde omkring os kan have en rytme. F.eks. regn 
på taget, nogen, der hamrer søm i - eller fodtrin.

Musikforslag (forskellige rytmer)
Vienna Waltz af Johan Strauss   www.youtube.com/watch?v=U4J0MKsG_is
Agua de Beber af Astrud Gilberto  www.youtube.com/watch?v=sT2BloTgw7k
Monk’s Dream af Thelonious Monk   www.youtube.com/watch?v=zriS77PCaTk 
Thelonius Monk med John Coltrane  www.youtube.com/watch?v=3ld6R2VR67c

På gulvet
Begynd med at gå rundt i rummet, og læg mærke til rytmen. 
Gå hurtigere, løb. Hop. Hop på ét ben. Læg mærke til, hvordan 
rytmen forandrer sig. Prøv også at gå meget langsomt.
Dans en vals, hvor I tæller 1-2-3 1-2-3

Leg med Rytme

Kan I komme i 
tanke om andre ting, 
der har rytme?

Hvad er 
rytme? 



       er en danseforestilling for børn og voksne om livets mærkværdige fest.

Det regner og regner og regner. Evald sidder i gennemblødt tøj, med vand i gummistøvlerne og 

en druknet hat på hovedet. Han sidder på en meget stor stol, for han føler sig uendeligt lille. 

Uendeligt lille i verdens kedeligste verden, på årets dummeste dag.

Evalds legetøj er så ubrugeligt, at det er blevet usynligt. Han nærmest smelter af kedsomhed, 

og kedsomheden bliver til en stor lodden klat på gulvet. Klatten bliver til en mand, der løfter 

sin hat og trækker en glaskugle frem. Evald ryster kuglen, og så begynder festen ….
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FEST er gennemført med støtte fra Statens Kunstråds scenekunstudvalg, Århus Kommune og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond.
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