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PROFIL 
Min akademiske baggrund såvel som mit nuværende 
arbejde har udstyret mig med høj faglighed og 
erfaring inden for undervisning og forskning i bl.a. 
yoga, kampsport og dans, herunder især Rudolph 
Labans bevægelseslære, afro house og New Style 
Hustle.  

Jeg er især dygtig til og interesseret i at 
aktivitetsudvikle og finde på anderledes og 
spændende måder at eksperimentere og 
improvisere med kroppen og dens forskellige måder 
at bevæge sig og udtrykke sig på. Jeg deltager ofte 
i workshops i både ind- og udland, og forsøger altid 
at have “fingeren på pulsen” inden for dans- og 
idrætsverdenen. 

Jeg er en person, der altid går helhjertet op i mine 
elever og mit arbejde, og mine bedste 
kompetencer som underviser er viljen og evnen til 
at identificere og anerkende den enkeltes 
kompetencer og udviklingpotentiale samt at skabe 
et trygt og inkluderende miljø, hvor de tør at 
udfordre sig selv.  

Grundet min store undervisningserfaring er jeg 
meget fleksibel, positiv og humoristisk og handler 
ofte situativt og med stort overblik i min 
undervisning.  

UDDANNELSE 

CAND. SCIENT  
IDRÆT OG SUNDHED 
SYDDANSK UNIVERSITET
2009 – 2015

DANSEFORMIDLER OG 
- TERAPEUT 
DECENTER V. JOHAN 
BORGHÄLL
2012 - 2016

AERIAL + YOGALÆRER OG -
TERAPEUT
Certificeret hos YOGAALLIANCE, 
INDIEN + THAILAND
2015

FREMTIDENS IDRÆTSLEDER, 
DGI - DANS, LEG OG KAMP
GERLEV LEGEPARK OG
IDRÆTSHØJSKOLE
2009 

STX
NYKØBING F. 
KATEDRALSKOLE
2005-2008



 ERHVERVSERFARING 

2015-2017: 
Underviser på Syddansk Universitet i følgende bachelorfag: 

- Dans og performance 
- Innovativ dans og bevægelse 
- Bevægelseskommunikation og dans 
- Dans, kamp og kultur 
- Idræts- og sportpsykologi  

➢ Danseformidler hos Dansehallerne i projekt Ta’ fat om dansen 
under Danefyrtårn Fyn: “Dans i skolen”, “unge på vej” og 
“stud. kompagniet” 

➢ Danseformidler for community dance-projekter, herunder bl.a. 
instrueret og koreograferet dansefilm af genren “60secondsdance” 

• Grundlægger af eget koncept: O.U.R Community Dance 

2012-2015: 
Konsulent og ansvarlig for danse- og bevægelsesprojekter hos bl.a.: 

- Gerlev idrætshøjskole og legepark 
- Dansk Friskoleforening 
- Den Frie Lærerskole, Ollerup 
- BOSEI idrætshøjskole 
- DGI 
- Camp Sund og sjov, Odense Kommune 
- Svendborg-projektet, Ollerup Idrætshøjskole 

2010-2017: 
➢ Stiftede den frivillig forening: Odense Karate Skole, som chefinstruktør og 

formand, hvor jeg dagligt har undervist børn og voksne i  
                       yoga, kamplege, funktionel styrke og mobilitetstræning 

➢ Oprettede kursus i og forestået certificering af børneinstruktører for IOGKF 
- Danmark 

Før 2010: 
➢ Landsholdskæmper for det danske landshold i karate, flerdobbelt 

Danmarks- og Nordiskmester i flere discipliner



SPROG  
DANSK
ENGELSK
TYSK

PERSONLIGT 

Kørekort B 

Relevante anbefalinger og kontakter: 

Johan Borghäll - lektor, bevægelseskommunikation og dans, SDU 

Susanne Ravn - professor og lektor i dans og performance, SDU 

Martin Lykkegaard - SDU + Gerlev Idrætshøjskole  

Lars Hazelton - Seniorleder, Gerlev Legepark 

Jannick Elkjær - Danseteater, Don Gnu  

Sofie Christiansen, sART danseteater, Svendborg 

Maria Jæger, DGI FYN 


