MÖTE MED CLAIRE PARSONS
11-13 SEPTEMBER 2017
ÖPPEN FÖR:
TID:
PLATS:

Professionella yrkesverksamma dansare
12.00 - 16.00 (måndag-onsdag)
CCAP studio, Körsbärsvägen 9, Stockholm

MÖT KOREOGRAFEN CLAIRE PARSONS
För deltagare i Dansalliansens kurs kommer Claire Parsons att presentera metoder och ingångar till att
skapa scenkonst för ung publik. Tillsammans och enskilt kommer vi att prova rörelse och form, verktyg
och uttryck i den kreativa processen, i framtagande av föreställningar och idéer.
Inspirations- och tankespår, hur kan man föra in dem i det praktiska arbetet.
Kursen introducerar också mer övergripande hur Claire ser på konstnärliga uttryck inom scenkonst för
barn och unga, och hur den kan situerads i kontexter både i Sverige och internationellt.
Vi arbetar praktiskt med fokus på dansarens/scenkonstnärens roll och erfarenheter utifrån perspektiv
som innefattar kropp, tanke och roller. Vi formulerar och diskuterar vad mötet med den unga publiken
innebär. Vem är man som dansare i mötet med publik och material?
Sedan 2013 är Claire inspirerad av ny forskning kring neurodiversitet och olika funktionsvariationer – där
det sceniska uttrycket utgår från ett upplevelseperspektiv där alla element upplevs lika starkt. Hur är
den världen.
Claire Parsons är koreograf och dansare med en Fil kand och Master certificate i antropologi och Theater Arts.
Claire har varit verksam i Sverige sedan 1990-talet med installationer, performance, film, föreställningar och
koreografi. Under 2000-talet började Claire skapa verk för barn och unga och är sedan 2005 hängiven
nyskapande scenkonst för barn, unga och familjepubliken.
Claires föreställningar rör sig i ett humoristiskt och naivistiskt landskap där hon med ett elegant och lekfullt
rörelsespråk på olika sätt bjuder in publiken att bli delaktig i den sceniska upplevelsen. I Claire Parsons värld
finns figurer och situationer att känna igen, ofta inspirerat av historiska tillbakablickar och filosofiska
kontrapunkter utifrån samtiden.
För mer information, länkar till vimeo och bilder: claireparsons.com

Sista anmälningsdag är den 27 augusti, 2017
E-posta ansökan, aktuellt CV och kort motivationsbrev till anmalan@dansalliansen.se

