
Koreograferna Lambert och Lindström från konstgruppen STADSRÖRA erbjuder våren 2020 - 
hösten 2020 en serie workshops från förskola och särskola till åk 9 med tema:  
 

 
 “Mötesplats: kropp - landskap”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den ansträngda tid vi lever i just nu kan danskonsten fylla många funktioner. Som ett resultat 
av den pågående Corona-pandemin har vi gradvis tvingats in i ett förhöjt medvetande om vår 
mänskliga sociala kontakt och icke-kontakt. Vikten av det sociala spelas ut både i det virtuella 
och fysiska rummet men det är lätt att känna tomhet när det vi tar för självklart, den fysiska 
närvaron med varandra, tas ifrån oss. Den mänskliga kontakten går såklart inte att ersätta, men 
det finns mycket rikedom i vår icke-mänskliga omgivning som kan vi kan utforska tillsammans 
under lekfulla och trygga former, som i sin tur kan skapa en ny typ av sammanhållning. Med 
tanke på den sociala distans vi nu behöver förhålla oss till vill Lambert och Lindström ta tillfället i 
akt och förflytta fokus från oss själva och vår mänskliga interaktion till ‘det som omger oss’. När 
vi inte kan närma oss varandra, hur kan vi stället lyfta blicken, byta perspektiv och med vår 
dansande kropp, nyfiket närma oss naturen, landskapet och vår närmiljö?  
 
Nedan följer tre olika workshops som Lambert och Lindström/STADSRÖRA kan erbjuda under 
de förordnanden som gäller under Corona.  
 



1. Dansbada (kropp- utforskande- process) 
 

Konceptet “dansbad” är utvecklat av Lambert och Lindström och inspirerat av den japanska 
seden “att skogsbada”. I ett skogsbad blir deltagaren lotsad av en guide till en fördjupad kontakt 
med den omgivande miljön - att ta in skogen med alla sinnen -  en närvarande, sensorisk 
kontakt med en levande miljö som både ger en förhöjd estetisk upplevelse men också 
återhämtning och läkning. Det finns inget krav på att prestera utan fokus ligger på sensorisk 
samexistens. I den här workshopen lotsar Lambert och Lindström eleverna stegvis in i ett 
“dansbad”. Vi möts i en skog, eller ett parkområde nära skolan där det är tryggt att röra sig. Vi 
gör olika former av lekfulla sensoriska uppvärmningsövningar enskilt, i par och i grupp för att 
sedan “möta landskapet” i ett längre pass där kroppens position och förhållande till mark, träd, 
objekt utforskas. Hela workshopen går ut på att möta omgivningen på nya sätt - för att både 
upptäcka nya perspektiv hos sig själv och i miljön.  
 
Längd: 40 x 40 min plus avslutande reflektion 20 min. Totalt 100 min.  
 
Målgrupp: Alla åldrar fungerar - från förskola till årskus 9. Även särskola.  
 
Antal elever/barn: Helklass, halvklass eller i mindre grupp beroende på önskemål 
 
Kostnad: 5500 kr. Vi träffar gärna två klasser och gör två workshops per dag.  
 
Utveckling/fördjupning: Den här workshopen går att utveckla till flera tillfällen. Varje gång ett 
dansbad upprepas kan erfarenheten av landskapet fördjupas och berikas. Nya perspektiv och 
förhållandet mellan kropp och landskap uppdagas för deltagarna. Det normativa rörelsemönstret 
vi vanligtvis intar i landskapet blir tydligt och nya rörelsemönster blir möjliga.  

 



2. Tärningen är kastad - en utforskande slump-promenad i landskapet 
(koreografi/film) 
 

“Tärningen är kastad” är en lekfull övning i att möta sin omgivning på nya icke - normativa och 
oförutsägbara sätt. Eleverna får, i mindre grupper, och med hjälp av två tärningar, en som 
bestämmer vägen och den andra aktioner, ta sig fram genom sin närmiljö. De hamnar på 
platser, utför aktioner och går längs med sträckor de kanske aldrig har gjort. Kanske berättar 
denna lekfulla resa något nytt om både dem själva och platsen de befinner sig på? I den här 
workshopen använder sig eleverna av sina ipads för att dokumentera sin äventyrsfärd. Tillbaka i 
skolan skapar de foto eller filmsekvenser av sin slump-vandring som de visar för varandra.  
 
Längd: 40 x 40 min plus avslutande reflektion 20 min. Totalt 100 min.  
 
Målgrupp:  Årskus 6- 9. OBS! Vi kan även möta yngre åldrar men då utgår del-momentet 
“skapa film”. Fokusen är enbart på övningen “tärningen är kastad”  
 
Antal elever/barn: Helklass, halvklass eller i mindre grupp beroende på önskemål 
 
Kostnad: 5500 kr. Vi träffar gärna två klasser och gör två workshops per dag. 
 
Utveckling/fördjupning: “Tärningen är kastad” går jättebra att göra som en fristående 
workshop men den lämpar sig också som en introduktion till ett längre filmkoreografiskt projekt 
där eleverna, i sina grupper, fortsätter att utforska filmmediet tillsammans med plats-specifika 
korografiska övningar ute i närmiljön.  
 
Video från workshop med “Tärningen är kastad”: https://vimeo.com/363234617 lösenord: blåbär 

 
 
 
 

https://vimeo.com/363234617


3. Att skapa en plats på en plats 
 
Vi beger oss ut i närmiljön i jakt på en plats. Men vad är egentligen en plats? Vart börjar den 
och vart tar den slut? Var är mitten? I vår omgivning finns både stora och små platser. Vissa har 
naturliga inramningar och andra platser är så stora att de är svåra att upptäcka. I den här 
workshopen utforskar vi just begreppet plats men också vad det kan innebära att skapa en plats 
på en plats. Genom röst, rörelser och positioner har vi möjlighet att skapa en tillfällig plats på 
platsen. Ett skapande rum - där tiden också ger en dimension till platsbegreppet. Gemensamt 
lägger vi till en dramaturgi med början - mitt och slut. Och vips så blev det ett temporärt 
platsspecifikt verk! En koreografisk lekstuga för de minsta och för barn med olika 
funktionsvarianter. 
 
Barnen uppmuntras att utforska  sin närmiljö men de får också prova att påverka den. 
Workshopen kan, förutom att ge fördjupad kropps- och rumsuppfattning och utlopp för kreativa 
idéer och samskapande, även ge en insikt om hur vi kan “skapa plats” och “ta plats” genom att 
verkställa våra idéer i den fysiska världen. 
 
Längd: Utflykten: 100 minuter inkl mellis eller 3 besök a 40 minuter.  
 
Målgrupp:  Förskola (4-5 år), åk F-1, särskola 
 
Antal elever/barn: Helklass, halvklass eller i mindre grupp beroende på önskemål 
 
Kostnad: Utflyktformat: 5500 kr.  3 workshops: 6 500kr (att rekommendera).  
Vi träffar gärna två klasser och gör två workshops per dag.  
 
Utveckling/fördjupning: Den här workshopen går att göra i ett utflyktsformat eller i tre 
återvändande kortare workshops vilket ofta passar de yngre barnen. Workshop 1: “Att hitta en 
plats”. Workshop 2: “Platsens själ”. Workshop 3: “En händelse på platsen.”  



 

KORT OM KONSTNÄRERNA 
 
Helena Lambert och Sara Lindström har i över tio års tid arbetat konstnärligt med koreografi och 
dans genom samarbeten med bl.a. skolor, äldreomsorg, lokalt näringsliv, kulturföreningar, 
konsthallar och andra verksamheter inom både kultur, utbildning och vård och omsorg.  
 
Helena Lambert har sedan 2008 jobbat med barn och unga, inklusive särskola, i olika 
dansprojekt där fokus har legat på konstnärlig process och deltagande. Hon har utvecklad en 
slags “nu-koreografi” där barn och unga genom enkla koreografiska verktyg ganska omedelbart 
kan gå in och skapa. Helenas huvudsakliga yrkesliv har de senaste tio åren kretsat kring 
deltagarbaserad dans och koreografi med tonvikt på ”rörlig dialog” och det gemensamma 
konstnärliga undersökandet. Just nu turnérar hon med en skådespelare och en musiker i projekt 
OREDAN för barn i förskoleåldern ( 4-5 år). I en serie performativa och interaktiva workshops 
blir barnen inbjudna till scenkonstens värld med fokus på lyssnande och fantiserande genom 
ljud och rörelse.  
 
Sara Lindström  är koreograf och filmare som arbetar tvärdisciplinärt med performance, 
installation och film med kroppen i fokus. Saras praktik utgår från plats- och situationsspecifika 
processer genom det fysiska mötet med olika individer och grupper.  
Detta mynnar ofta ut i lekfulla sociala koreografier som ställer frågor om identitet, kroppslighet, 
lyssnande och olika former av dialog. Med intresse för relationen mellan rörlig bild och kropp, 
har Sara sedan 2012 till stor del arbetat med film och video som format och inom olika 
sammanhang, från Skapande Skola och inom äldreboenden till ute på stan och genom film för 
SVT.  
 
OM STADSRÖRA 
Den multidiciplinära konstgruppen STADSRÖRA har funnits sedan 2017. Gruppen har 
specialiserat sig på samtal i det offentliga rummet som handlar om det offentliga rummet. 
Samtalen är sällan endast samtal i vanlig verbal bemärkelse utan utförs genom olika 
konstnärliga verktyg, lekar  och processer där kroppen och de koregrafiska verktygen står i 
fokus. Gruppen utforskar kroppen, platsen, identiteten.  
Lambert och Lindström använder i ovanstående workshops många av de idéer, övningar och 
metoder som kommit fram under arbetet i STADSRÖRA.  
 
“Vi är alla del av den fysiska världen. Vi skapar den och den skapar oss. Att fysiskt erfara 
“omskapandet” av en plats kan ge djupa insikter om hur kroppen hänger ihop med omgivningen 
- hur de är del av och påverkar varandra. STADSRÖRA ger unga kreativa möjligheter att 
upptäcka den egna kraften att både påverka och ta hänsyn till sin omgivning.”  
/ Helena Lambert 
 
 



Websidor 
www.stadsröra.se 
www.helenalambert.se  
www.kompanimariposa.se 
www.saralindstrom.com 
 
Kontakt 
Sara Lindström 070-039 31 41, lindstrom.sara@gmail.com 
Helena Lambert 072-324 75 11, beenhouse@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.helenalambert.se/
http://www.kompanimariposa.se/
http://www.saralindstrom.com/

