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Inriktningen Dans och koreografi på Estetiska programmet

Dans och Koreografi är en utbildning där du medverkar i och skapar produktioner samt får en bred dansteknisk 
grund. Vi har en tydlig progression i vår undervisning i jazz, modern/contemporary och balett.
Vi samarbetar med Balettakademien i Stockholm genom Outreach projekt där danslärare från BA kommer till
oss och undervisar och vi besöker BA varje år. I åk 2 har vi Performing Arts i form av Wallmans salonger,
musikal eller andra stora event! Du utvecklar Din kreativitet och skapar dans med konstnärliga uttryck i olika
sammanhang.
Här får du som älskar rörelse, uttrycka dig med kroppen och berätta något för en publik, verkligen utlopp för
din kreativitet och passion.
Du får förverkliga dina idéer i kreativa samarbeten under ledning av erfarna danslärare och möjligheten att
hitta och utveckla ditt personliga uttryck. Och vilka mål du än har med dansen ser skolan till att göra dig redo
för din fortsatta resa. Det kan innebära att du siktar mot att bli medlem i ett svenskt eller internationellt
danskompani, att koreografera scenshower eller bli danspedagog.
I de specialutformade lokalerna erbjuder De Geergymnasiet många olika dansstilar, bland annat jazz, balett
och modern dans. Utöver våra egna lärare får du också träffa en rad skickliga gästlärare som tränar dig i
andra stilar, exempelvis street dance.
Inriktningen ger dig en stabil grund och innehåller många delar som gestaltning, komposition, dansteori,
improvisation och personlig utveckling. Dessutom får du se och medverka i flera dansföreställningar under
utbildningen och du får också lära dig att ta en föreställning från idé till färdig produktion.
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DANSINRIKTNING År 1 År 2 År 3

Dansgestaltning 1 100   

Dansteknik 1 100

Dansteknik 2 50 50

Dansteori 50 50

Dansteknik 3*  50 50

Dansteknik 4*   100

Dansimprovisation och komposition*  100

Estetisk kommunikation 2* − Performing Arts  100

Koreografi*   100 

Individuellt val  100 100

Gymnasiearbete   100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

Konstarterna och samhället  50

Estetisk kommunikation 1 100  

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3   100

Engelska 5 100

Engelska 6  100

Matematik 1b 100

Historia 1b 100

Historia 2b - kultur  100

Idrott och hälsa 1 50 50

Naturkunskap 1b   100

Religionskunskap 1   50

Samhällskunskap 1b   100

*Programfördjupning
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