
 
 

ATT ARBETA MED KOREOGRAFI  

I PROCESS 

med Ambra Succi 
 

I samarbete med Dansalliansen och Danscentrum Väst  
 
 

F 



Kursbeskrivning 
Varje dag inleds med uppvärmning. 
I kursen möter du Ambra Succi i en kreativ process där du som deltagare bidrar med dina 
idéer och erfarenheter som vävs in i det material som kursledaren förberett. 
I slutet av kursen finns möjlighet att bjuda in gäster för att se vad processen gett. 
 
Ambra Succi: 
”Jag delar med mig av hur jag tänker när jag väljer musik, koncept eller storyline och 
dansstil/teknik när jag koreograferar ett stycke.  

Jag skapar och förbereder ett material som jag tillsammans med kursdeltagarna formar 
utifrån deras egna förutsättningar. Varje dag bygger vi på det material vi skapat.  
Vi avslutar med att slå upp dörrarna sista dagen och visa upp vad vi jobbat med under 
helgen. Vi går in i "verkstan" tomhänta och kommer ut med något konkret. Ett minne för 
livet, vi haft möjligheten att dela med andra. 
En upplevelse helt enkelt!” 
 

Om kursledaren 

 
 

 

Ambra Succi är dansare och koreograf, VD och konstnärlig ledare för Diambra Dans AB. Hon 
har studerat  i Finland och USA.och på Balettakademien i Stockholm. Hon var med och 
grundade Bounce som skapade och producerade en mängd föreställningar i både Sverige, 
Europa och Asien. 
 
Hon håller workshops på internationell nivå, anordnar dansklasser och anlitas som pedagog, 
både i egen regi och tillsammans med andra. Ambra driver nu sin egen verksamhet - och en 
helt ny dansscen. Hennes vision och passion har blivit verklighet!  

 
Period  30 september, 1 och 2 oktober 2016  
 
Tid  10.00-16.00  
 
Målgrupp  Professionella dansare och koreografer   
 
Förkunskaper Att du motsvarar Kulturakademin Trappans antagningskriterier 
 Läs mer här 
 
Språk   Svenska 
 
Max antal   15 
 
Plats   Danscentrum Väst, Ärlegården, Ärlegatan 3  
 

http://www.kulturakademintrappan.se/kurser/pr_getfile/pr_getfile.php?getfile=VIKTIGTAttVeta.pdf&Preview=1


Sista anmälningsdag  9 september  
 
Övrigt:  För mer information kontakta Ambra på ambra@diambra.se 
 
 
Anmälan görs under ”Anmälan” på www.kulturakademintrappan.se 
 
Kulturakademin Trappans aktiviteter är kostnadsfria och bedrivs med stöd från 
Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. 
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