
 

                                                                                                                                        
                                                                                                     

 

 

TIMEPLAN 

 
Mandag 26.juni Tirsdag 27. juni Onsdag 28. juni Torsdag 29. juni Fredag 30. juni 

Afrojazz 

Ingrid 
 

 

17.30 – 20.30 

       Hip hop  

       Anita 
 

   

17.30 – 20.30 

Musikaldans 

Lina 

 

 

17.30-20.30 

Moderne 

Ellen    
 

 

17.30 – 20.30 

    Dancehall 

Amalie 
 

 

17.30 – 20.30 

 

Klassebeskrivelse:  
 

 

Moderne/impro 

Sjanger basert på jazzteknikk hvor man jobber med følelser og dynamikk.  

Teknikkøvelser utgjør ca. halve klassen. Dette er nødvendig for å kunne utvikle en danse teknisk progresjon, styrke 

muskulatur og øke bevegeligheten. Koordinasjon og kondisjon utfordres i kombinasjoner over gulvet og til slutt i en 

dansekombinasjon i senter. Det er også improvisajonsøvelser og du skal skape noe selv.  

 

 

Hip Hop har sitt utspring fra gatene i USA og er en av mange genres av streetdanance. Her ser vi ofte skarpe, raske 

bevegelser, men også store, åpne armbevegelser, glidende føtter, isolasjon og bølgebevegelser. Lyrisk hip hop tar for seg 

teksten i musikken og bevegelsene speiler dette.  

 

Jazz er en treningsmetode basert på stil og følelser, rytme, isolasjon og energi i kombinasjonen med teknikk. Man 

benytter teknikk som en vil kjenne igjen fra både moderne og klassisk ballett. Teknikkøvelser utgjør ca. halve jazzklassen. 

Dette er nødvendig for å kunne utvikle en danseteknisk progresjon, styrke muskulatur og øke bevegeligheten. 

Koordinasjon og kondisjon utfordres i kombinasjoner over gulvet og til slutt i en dansekombinasjon i senter. 

 

Dancehall er en street dance-stil som kommer fra Jamaica, en røff dansestil med stort fokus på energi, attitude og 

personlig uttrykk. Dancehall har tatt verden med storm, og stilen brukes bl.a. i musikkvideoer og sceneshow av de største 

artistene i verden. 

 

Musikaldans er en dansestil som har eksistert i alle år. Musikken er fra kjente musikaler  

Chicago, Fame, Mamma Mia, Moulin Rouge, m.m. Musikal/Broadway-dans har ofte utgangspunkt i jazz-stilen, men har 

også elementer fra andre stiler!  

Timene i musikaldans er fylt med danseglede med musikk fra ulike musikaler, men også noen sanger fra hitlistene i dag. 

Vi vil også prøve å synge og bruke teater samtidig som vi danser, og lære et nummer fra en musikal. 

 

 



 
Pedagoger 

 

 

  

Ellen- Cathrine Rishaug 

Ellen-Cathrine kommer fra Sandefjord men bor i Larvik nå. Hun har en Bachelor i dans med integrert PPU fra 

Universitetet i Stavanger, og har også gått Musikaldanslinjen v/Bårdar Akademiet i Oslo. Gjennom sine studier har hun 

vært med på mange ulike oppdrag og har arbeidet med flere internasjonale koreografer. Siste året på universitetet var hun 

på utveksling i et halvt år på Dans- och Circushögskolan i Stockholm.  Hun har vært i Jamaica og fordypet seg i Caribisk 

dans.   Ellen-Cathrine kommer fra Sandefjord og jobber til vanlig som jazz- og hip hop pedagog her hos oss. Hun er også 

danselærer på Thor Heyerdahl vid. Skole.  

 

 

Anita Vilenica 

Anita er utdannet faglærer i dans ved Universitetet i Stavanger (danser og pedagog), samt psykologi ve Universitetet i 

Oslo og personlig trener ved Norges idrettshøgskole. Hun jobber som danser, pedagog og koreograf og har danset i 

hiphopkompaniet TKSPINN samt de moderne dansekompaniene TANNSIA Dance Company og Random 

Transformations Dance Company i London. Anita er en av initiativtakerne til dansekompaniet Kompani Kontra, hvor hun 

har gjort en rekke forestillinger, koreografioppdrag og turnéer. I tillegg har hun gjort større og mindre oppdrag med iVy 

DaNcE. Anita har bred undervisningserfaring fra bl.a. danselinjen på Kirkeparken videregående skole, Det Norske 

Dansecenter, KBG og Stiftelsen Studio Nille. I tillegg underviser hun i funkjazz, jazz og klassisk ballett, koreografert for 

Schous dansekompani. Hun har vært koreograf for Kompaniet. 

 

Ingrid Wåhlberg kommer fra Tromsø, og bor nå i Tønsberg. Hun er utdannet ved Bårdar Akademiet Tvedestrand og 

Norges dansehøyskole. I tillegg har fordypet seg i steppdans ved Jimmy Slyde Institute og Esuela Luthier i Barcelona. 

Hun har også vært i ensemblet i musikalene «Hair» i Tromsø og «West side story» på Chateau Neuf, og har undervist på 

flere danseskoler i Norge og bl.a Gambia og Nicaragua.  

 

 

Amalie Zaar er en av Europas fremste dancehall dansere. Hun bor store deler av året på Jamaica, der hun lever og danser 

sammen med de lokale danserne. Med jevne mellomrom reiser hun hjem til Europa for å undervise og dele sin lidenskap 

for dancehall.  

Amalie er sprudlende og energisk, hennes klasser er alltid fylt med godt humør og en enorm danseglede. Hun lever og 

ånder for dancehall, og deler sin lidenskap mer enn gjerne med oss andre. 

 

Lina Birgitte Løvdal 

Lina Birgitte er fra Larvik og begynte å danse ulike stiler ved Studio Nille Ballettskole, videre gikk hun på danselinjen på 

Thor Heyerdahl vgs. Nå har hun en bachelor i dans fra Universitetet i Stavanger (2014-2017), hvor hun også var på 

utveksling i Portugal. Hun har også to år med musikaldans ved Bårdar Akademiet i Oslo (2012-2014), og et årsstudium i 

musikk hvor sang var hovedfaget, ved Ansgarskolen i Kristiansand (2011-2012)  

 


