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2300 børn fra Faaborg-Midtfyn og Svendborg
danser Årets Dans
Der bliver gang i dansetrinene, når 11 skoleklasser fredag d. 28. april samles og slipper
danseglæden løs med Årets Dans i Carl Nielsen Hallen i Årslev. Dansen livestreames til 24
skoler i Svendborg og Faaborg-Midtfyn, så eleverne her også kan danse med. I alt har 2300
børn været med i Årets Dans, der er en del af samarbejdet i ’Dansefyrtårn Fyn’.
Fantasien sættes fri og drømmerejserne starter, når eleverne fra 11 skoleklasser den 28. april kl.
11-12 danser Årets Dans sammen. Det sker i Carl Nielsen Hallen i Årslev, hvor 250 elever danser
’Ønskelandet’. Dansen livestreames til mere end 2000 andre skolekammerater fra Svendborg og
Faaborg-Midtfyn, så de også kan danse med.
Det er Dansefyrtårn Fyn, et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Syddansk Universitet og
Faaborg-Midtfyn Kommune, der står bag arrangementet. Arrangementet er kulminationen på mere
end 55 danseworkshops fordelt i de to kommuner, hvor dygtige danseformidlere har lavet kreative
danselege med eleverne og blandt andet lært dem at danse ’Ønskelandet’.
”Dansefyrtårn Fyn er et projekt, vi med glæde har bakket op om. Det styrker børnenes interesse for
musik og bevægelse, og det skaber livsglæde og forebygger ensomhed. På den måde lever
projektet op til vores vision om at give børn dans og bevægelse med i deres kulturelle rygsæk”,
siger Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i FaaborgMidtfyn Kommune.
Dansefyrtårn Fyn har siden 2014 været en del af det landsdækkende projekt ’Ta’ fat om dansen’,
som slutter i juni 2017. Årets Dans d. 28. april med de mange deltagende børn fra Svendborg og
Faaborg-Midtfyn Kommuner er ét af de festlige punktummer, der bliver sat for projektet.
Danseglæden har bidt sig fast
Selvom projektet slutter tyder meget på, at skolerne har taget dansen til sig, heriblandt Carl
Nielsen Skolen, der er med i Årets Dans i forbindelse med et danseforløb i Den kulturelle rygsæk i
Faaborg-Midtfyn:
”Både lærere og elever har profiteret af projektet, fordi det har åbnet vores øjne for helt nye
muligheder for at integrere dans i undervisningen. De professionelle dansere har lært børnene at
udtrykke sig med kroppens bevægelser, og vi oplever, det giver børnene en helt fantastisk gejst og
glæde sammen”, fortæller Irene Larsen, der er viceinspektør på skolen.
Og selvom projektet ’Ta’ fat om dansen’ nu slutter, fortsætter danseglæden med at blomstre. Alle
1.-3. klasseselever i Faaborg-Midtfyn vil fortsat møde Moderne dans og Ballet i Den kulturelle
rygsæk. Samtidig har kommunens teater- og danseskole, Teaterskolen Spektaklet, oplevet stor
stigning på deres dansehold, og også unge kan nu danse i Spektaklet. I Svendborg har projektet
’Dans med din nabo’, der også er en del af ’Ta’ fat om dansen’, skabt opmærksomhed og interesse
for dansen blandt de flere hundrede deltagere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent og projektkoordinator i
Faaborg-Midtfyn Kommune, Stine Larsen på 7253 8084 eller slar1@fmk.dk eller kulturkonsulent
og projektkoordinator i Svendborg Kommune, Birgitte Skriver på 6223 3014 eller
birgitte.skriver@svendborg.dk.
Fakta om Ta’ fat om dansen
Ta’ fat om dansen er det største danseprojekt af sin art i Danmark. Ta’ fat om dansen ledes af
Dansehallerne og støttes af Nordea-fonden, og Dansefyrtårn Fyn er en del af projektet.
Omdrejningspunktet for Ta’ fat om dansen er fire programmer, der skal give mennesker i alle aldre
og samfundslag mulighed for at møde dans under vejledning af professionelle dansere. De fire
programmer er: Årets Dans, Dans i skolen, Dans med din nabo, Unge på vej.
Årets Dans er i 2017 ’Ønskelandet’. En koreografi skabt af Esther Haugegaard og Mette Møller
Overgaard, mens musikken er skabt af Alberte Winding, Jan Rørdam og Andreas Fuglebæk.

