UKM I MØTE MED DKS
Pilotprosjekt i samarbeid med Den kulturelle
skolesekken

Aktiviteter høsten 2021 og våren 2022

Scenekamp for ungdom

Periode: Uke 48 og 49
Varighet: 3 timer
Arena: Gymsal el.
Maks antall: 30

Vil du lære å slåss som Jason Bourne?
UKM arrangerer GRATIS kurs i scenekamp for ungdom 13 år og oppover.
En kamp med bare never!

Over tre timer skal deltakerne få lære hvordan man trygt kan slå og bli slått i teater og film. Med fokus på
pararbeid og sikkerhet får man prøve seg i kamp med hender, føtter og knær. Dette settes så sammen
med enkle fallteknikker og litt skuespill til en profesjonell koreografi. Alt dette vil foregå under nøye
oppsyn fra profesjonelle skuespillere og scenekjempere, trent i scenekamp under systemet til Nordic
Stage Fight Society(NSFS).
Ta med innesko, noe å drikke og klær du ikke er redd for å ødelegge.

Scenekamp for ungdom (NB! aldersgrense 16 år)

Periode: Uke 48 og 49
Varighet: 3 timer
Arena: Gymsal el.
Maks antall: 30

Vil du lære å svinge et sverd som om du var i Game of Thrones?
UKM arrangerer GRATIS kurs i scenekamp for ungdom 16 år og oppover.
Å balansere på en sverdegg!
For de litt eldre blir det også mulighet for å bli utfordret både fysisk og mentalt i scenekamp
med sverd, en intens fysisk aktivitet som krever fokus og at man lytter til sin partner.
Deltakerne vil få en innføring i grunnleggende stillinger og bruk av tohånds langsverd før de
så blir kastet inn i en koreografert kamp på liv og død. Som alltid er fokuset på sikkerhet og
partnerarbeid, og våre instruktører vil dermed også gi en innføring i sikkerhet før deltakerne
får slå seg løs.

Mer informasjon i DKS-programmet

Ta med innesko, noe å drikke og langermet genser/skjorte.
Foto:; Casper Andreas Steppat

Periode: Uke 2 og 4
Varighet: 1 time og 40 min.
Arena: Gymsal el.
Maks antall: 30

Kalde mønster – Danseverksted folkedans
Bli med å dans danser fra ditt hjemsted som har ligget brakk i over 100 år!
I 2020 kom dansefilmen «Kalde Mønster», en rå, poetisk dansefilm med ungdom fra Troms, spilt inn i 15 minusgrader og

snø. Filmen baserer seg på eldre triks og tradisjonsdans fra nord. I dette danseverkstedet får deltakerne lære dansene
fra filmen; som reinlender, langedans, ril fra Nordkjosbotn osv. Verkstedet ledes av dyktige dansepedagoger – deriblant
Sigurd Heide som har stått for koreografi og regi i «Kalde Mønster».
Sigurd og co. har solid kunnskap om folkedanstradisjonene i Troms og Finnmark, og skreddersyr verkstedet ut fra

hvilke tradisjoner som finnes lokalt. Verkstedet starter med visning av filmen og etterfølges av en time koreografi.
Teaser
Mer informasjon på DKS-programmet
Foto: Bygda danser

Danseworkshop med Absence Crew

Periode: Uke 2 og 4
Varighet: 1 time 30 min.
Arena: Gymsal el.
Maks antall: 30

Bli med å sett verden på hodet med Absence!
Glede, selvtillit og mestringsfølelse er stikkord som er sentrale på en Absence workshop.
Deltakerne lærer å rocke til musikken, danse sammen med andre og improvisere. Selvfølgelig
vil de også oppleve kule breakemoves.
Fokus på at alle, store og små, tøffe og sjenerte skal kjenne mestring gjennom dansen. Ved
hjelp av Absence sine humoristiske og varierte læremetoder holdes motivasjonen opp.
Mer informasjon i DKS-programmet
Foto: Andreas Roksvåg

Periode: Uke 38
Varighet: 2 timer
Arena: Ingen spesielle krav
Maks antall: 30

Maria Solheim - Låtskriververksted
Dikt og musikk kan være en hjelp til å uttrykke det som ellers kanskje
ikke er så lett å sette ord på.
Maria begynte å skrive sanger allerede da hun var 14 år. Hun skrev
sangene sine på engelsk slik at ikke foreldrene hennes skulle forstå
hva hun skrev om. Det var sanger om de store følelsene som
kjærlighet, usikkerhet, forventning og sorg.
Maria vil gi en liten introduksjon til låtskriving, hvordan blir en låt til.
Mer informasjon i DKS-programmet
Foto: Charlotte W. Rosenhoff

Musikkvideoverksted
I dette verkstedet vil deltakerne lære å lage musikkvideo. Gjennom et gruppearbeid
over 5 timer skal deltakerne filmatisere en låt. Hver gruppe får filmutstyr og
greenscreen og gjennomfører opptakene i nærområdet.
Kursets mål er å gi deltakerne mediekompetanse samt ferdigheter og innsikt i den
kreative prosessen. Hensikten er å øke bevisstheten rundt musikkvideo-formatets

typiske virkemidler, samt prosessen med å skape film.
Kursholder har med alt av utstyr.
Mer informasjon i DKS-programmet
Foto: Tvibit

Periode: Uke 11, 12 og 13
Varighet: 5 timer
Arena: Egnet lokale
Maks antall: 30

Periode: Uke 44, 45, 19, 21 og 22
Varighet: 3 timer
Arena: Egnet lokale
Maks antall: 25

Animasjonsverksted
med Jan Rune Blom
Lær hvordan du enkelt kan lage dine egne animasjonsfilmer.
I løpet av noen timer blir du kjent med hele prosessen fra idé til ferdig film. Deltagerne vil lære
om hvordan de kan benytte egen telefon eller nettbrett til å lage animasjon, hvordan finne de
riktige appene, ideer til materialer som kan benyttes for å lage animasjon. Blant annet lego.
Jan Rune har jobbet med flere av Flåklypafilmene, Pitbullterje og flere andre kortfilmer og
reklamefilmer. https://www.youtube.com/watch?v=RvTv39Se3qU
Mer informasjon i DKS-programmet

Masks, Cash, Apps

Periode: Uke 11 og 13
Varighet: 1 time
Arena: Ingen spesielle krav
Maks antall: 30

I Masks, Cash, Apps presenterer billedkunstner Bianca Hisse en
video beregnet for sosiale medier laget med mobiltelefon. Hun
vil sammen med deltakerne reflektere omkring hvordan sosiale
medier virker inn på vårt dagligliv. Hvordan påvirker sosiale
medier måten vi skriver og kommuniserer med andre?
Hva er internettspråk?
Kunstneren vil gi en introduksjon til temaet og teknikken.
hvordan en på best mulig måte kan få frem sine historier på
sosiale medier, innenfor de rammene og begrensingene som
sosiale plattformer som Instagram, Tik Tok osv gir.
Mer informasjon i DKS-programmet

Foto: Bianca Hisse

Møt forfatter
Michael Stilson

Periode: Uke 13 og 14
Varighet: 2 timer
Arena: Ingen spesielle krav
Maks antall: 30

Enn hvis? Å øve seg på å ta valg gjennom litteraturen

Hvem er vi? Og hvorfor er det slik at jo eldre vi blir jo mer blir fortellingen om oss selv

en slags forklaring på hvorfor ting ble som de ble. Vi sier til oss selv og alle andre :
Enn hvis bare…? Gjennom interaktiv samtale viser Michael Stilson hvordan
skriveprosessen hans tar utgangspunkt i å sette karakterene i vanskelig situasjoner.
Mer informasjon i DKS-programmet

Foto: Cappelen Damm

