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KROP OG BEVÆGELSE UNDER DEN 

BLÅ HIMMEL  

  

En undersøgelse af byens rum ud fra krop, bevægelse, dans og koreografi. I stedet for 

mennesker danser vi med objekter og naturen!  

 

På grund af corona-krisen kan vi ikke have kropskontakt til hinanden, men derfor kan 
vi stadig godt have kropskontakt til ting i byen og til naturen, der omgiver os. Måske 

kan vi endda i denne tid genfinde vores forbindelse til naturen og få øjnene op for 
hvor meget natur, grønne områder og byens offentlige rum betyder for os i vores 

hverdag. I dette forløb undersøger vi, hvordan vi kan bruge byen og naturen som 
vores scene.  

Disse performative og kropslige lege kan gøres både alene og i større grupper med 

afstand til hinanden: 

 

1. Dans med et træ og dets grene  
2. Kluddermor med en lygtepæl  

3. Kluddermor med en bænk 
4. Rundtosse-dans på græs 

5. Klappe-koreografi på en mur 

6. Afstand-dans til mennesker og ting  
7. Perspektiv-dans med bygninger  

 
 

1) Dans med et træ og dets 
grene  

 

Dans omkring træet, blade og 
grene. Lad dig styre af træets 

form. Se hvad du kan finde af 
huller og rum, som du kan sno 
dig ind i og ud af. Undersøg hvad 

der opstår af nye bevægelser, 
når du lader dig styres af en 

ekstern kraft. Det gør ikke noget, 
hvis du kommer til at røre 
bladene og grenene, mens du 

danser med træet. 
 

Se videoeksempel her: 

https://www.youtube.com/watch
?v=fNAcnSHQijM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fNAcnSHQijM
https://www.youtube.com/watch?v=fNAcnSHQijM
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2) Kluddermor med en lygtepæl  
 

Vi leger kluddermor med en lygtepæl. Vikl dig selv ind i en lygtepæl. Vikl dig selv ud 

igen. Husk de bevægelser du lige har lavet. Gør det nu uden lygtepæl. Voilá du har en 
koreografi.  
 

Se videoeksempel her: 
https://youtu.be/gCkPqsuKW_o  

 
Dette kan gøres alene, i to og to eller i mindre 
grupper. F.eks. én starter med at vikle sig ind i 

lygtepælen. De andre observerer og laver de 
samme bevægelser og forestiller sig at de også 
har en lygtepæl. Personen, der er viklet ind, vikler 

sig ud igen. De andre gør det samme. Alt dette 
gøres i langsomt tempo, så I bedre kan se 

hinandens bevægelser. Husk bevægelserne. Lav 
nu bevægelserne sammen uden lygtepæl, så I 
danser sammen. Skift til at være den, der vikler 

sig ind i lygtepælen. Evt. sammenkæd hver jeres 
lygtepæl-koreografi til én længere koreografi.  
 

3) Kluddermor med en bænk 
 

Hvordan kan vi bruge bænken på andre måder 
end det sædvanlige? Leg kluddermor med en 

bænk og se hvad der opstår af koreografi ud fra 
det. Samme koncept som med lygtepælen.   
 

Se videoeksempel her: 
https://youtu.be/wNpdHquwEbo  
 

 

4) Rundtosse-dans på græs 

Spred armene ud til siderne og drej rundt om dig 
selv på græsset, så du bliver rundtosset. Stop og 

dans nu din lygtepæls-koreografi. Hvordan er det at 
danse en koreografi, når du er rundtosset og ikke 
tænker på perfektion og det er okay at fejle? 
 

Se videoeksempel her: 
https://youtu.be/ELGJlfWX8ZQ  
 

Evt. find på ny koreografi eller prøv af med andre 
slags danse, som I kender. 
Dette kan også gøres sammen i større grupper. 

Sørg for afstand til hinanden på græsset, så I ikke 
støder ind på hinanden. Det kan man nemlig nemt 

gøre, når man er rundtosset! :)  

https://youtu.be/gCkPqsuKW_o
https://youtu.be/wNpdHquwEbo
https://youtu.be/ELGJlfWX8ZQ


Side 3 af 4 
 

 

 

5) Klappe-koreografi på en mur 
 

I stedet for at lave klappelege med hinanden og 

klappe hinandens hænder, klapper vi på en mur 
eller væg. En klappeleg kan være “Andersine og 

Anders And-klappesangen.” Det kan også være 
en anden, som I kender. Find en lang mur/væg 
så I kan være flere og stå med afstand til 

hinanden. Se om I kan følge hinandens rytme 
her. Brug evt. også fødderne til at klappe på 

muren.  
 

Se videoeksempel her: 
https://youtu.be/2O9hNhyh2WY  
 

6) Afstand-dans til mennesker og ting  
 

Dan en trekant til et menneske og en ting i byen. 

Der skal være mindst to meters afstand mellem 
dig, mennesket og den udvalgte ting i byen. Når 
det andet menneske bevæger sig, bliver du også 

nødt til at bevæge dig for at holde på trekants-
formen.   

 

Gentag legen og find nu en ny ting i byen 
og et nyt menneske. Evt. også afprøv med 
at danne en firkant, så I finder to ting og et 

menneske eller to mennesker og en ting. 
 

7) Perspektiv-dans med bygninger 
 

Dans foran en bygning og leg med 
størrelsesforhold.  
Sæt dit mobilkamera på jorden, så du 

filmer fra frøperspektiv. Lav markeringer 
på jorden (find evt. et stykke kridt, en sten 

eller andet til at markere).  
 

Se videoeksempel her:  
https://youtu.be/-qOvKlli9Bw  
 

 

+ Tilføj forskellige 
bevægelseskvaliteter 
Leg med kvaliteter i øvelserne, f.eks. 
temposkift. Hvordan vil det se ud, hvis det 
gøres meget langsomt eller meget hurtigt? 

https://youtu.be/2O9hNhyh2WY
https://youtu.be/-qOvKlli9Bw
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Hvordan vil det se ud, hvis I leger med volumen, dvs. størrelsen af bevægelserne og 
gør bevægelserne meget store eller meget små? Hvordan vil det se ud hvis I 

forestillede jer, at der sad tyggegummi fast på jeres hænder, hvordan vil jeres 
klappe-koreografi på en mur så se ud? I kan også tilføje øvelserne rytmer og sang 

f.eks. fra jeres musiktimer på skolen. F.eks. hvordan vil det se ud hvis I sang 
samtidigt med at I dansede med et træ og dets grene?  

  
 

 


