TEKNISK JAZZ - fördjupning
1 - 4 November 2021
Målet är en fördjupning i utförandet av den tekniska jazzen med botten i
klassisk teknik till en mer nutida modern dans och lyrisk jazz.
Annas koreografiska material utmanar dansarens dynamik både fysiskt och
musikaliskt. Med fokus på det tekniskt utmanande, den starka och mer
kraftfulla rörelsekvalitén och detaljer i det mer följsamma dansanta svänget,
kan dansaren utveckla sin fysikalitet till fullo. Då Anna har arbetat
professionellt inom musikal, modern, contemporary jazz och commercial jazz
till mer performativa föreställningar och musikteater, ämnar denna workshop att
kombinera den fysiska dansarens teknik med både uttryck, flöde och delvis
improvisation.
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The goal of the workshop is to delve into a technical jazz choreography from a
classical base to the more contemporary and lyrical jazz. Anna?s material
challenges both the dancers diverse physicality as well as the musicality.
There will be a focus on the choreography’s technical details and dynamics
from a stronger more hard hitting movement to the details of a more fluid grove.
Having worked in the professional field of musicals, lyrical jazz, contemporary
dance and commercial jazz to more performative and theatrical dance, this
workshop aims to combine the physical dancer?s technique and flow. We will
also explore and improvise through those qualities as the workshop goes
along.
Anna Ståhl är uppvuxen och utbildad i London, England fram till 1991 vid Royal
Academy of Dancing (RAD). Hon medverkade i musikaler i London som
Aladdin, The King and I, Camelot m.fl. I Sverige gick hon yrkesutbildningen vid
Kungliga Svenska Balettskolans moderna linje samt vidareutbildning vid
Dramatiska Institutet (D.I)
Anna undervisar yrkes och proffsklasser vid bl.a Balettakademien, DOCH,
Kungliga Svenska Balettskolan, Base23 och internationellt.
Ansök på https://dansalliansen.se/workshop/teknisk-jazz-fordjupning

Plats

Balettakademien
Stockholm

Adress

Birger
Jarlsgatan 70

