
Frågor & svar ang flyttade rep & shower VT 2020 

1. Jag har som dansare missat mycket av VT pga rådande omständigheter, jag är 
osäker på om jag kommer hinna lära mig koreografi på ett tillfälle i danssalen 
och rep inför show.  

2. Om min dansledare ska sluta inför hösten, hur gör man med gruppens 
koreografi om vi inte kan den så bra? 
 
Svar 1 & 2:  Alla ledare ombeds filma material och dela med sina elever så att 
gruppen kan öva hemifrån både under VT eller senare under sommaren. Film är 
också för att ledaren själv ska minnas, och viktigt att material finns om ledaren ej är 
kvar på orten och en ev vikarie behöver gå in! Även om man inte är kvar som ledare 
till HT kanske man önskar vara med på show innan HT start ändå. Och kan/önskar 
man inte det så löser vi det gemensamt här i föreningen med vikarier. Vi är 
lösningsorienterade och vill att ni dansare ska få en så fin showstund som möjligt! :) 
 
Att ha en egen träff i danssalen och sedan rep på scenen (med mycket dötid att också 
repa på) ger en möjlighet att dansa ihop sig. Det viktiga är inte att det blir perfekt - 
utan att vi ses i föreningsanda och gör något tillsammans! <3 Vi får sänka krav & 
förväntningar, ledarna hjälper er att justera och korta ner koreografier om man är hårt 
drabbad av bortfall i sin kurs. Jag upprepar: Vi är rätt bra på att hitta kreativa 
lösningar! :) Tänk igenom, vad är det härligaste med showperioden i maj? Svaren jag 
får på den frågan handlar väldigt lite om att utföra sina danser på scenen perfekt, det 
handlar om gemenskap, att ses över gruppgränserna, att få titta på dans, att bli berörd 
till att känna glädje och hopp och sorg och en hel rad andra känslor, att få utmana sina 
fjärilar i magen och ställa sig på en scen framför så många människor, känna doften 
av aulan & förväntningar, fika med sina danskompisar på gräset, sätta glitter på 
kinderna som blänker i scenljuset m.m. <3  

3. Om vi har showerna i våra VT kurser en vecka innan HT börjar, hur går det då 
med HT planeringen och de kurser jag önskat lägga till/önskat byta till/önskar 
sluta i inför HT?  
 
Svar: HT kurserna & schema är en separat planering, allt innan den drar igång sker i 
VT konstellationerna av kurser. Alltså, alla som är inskrivna i en kurs VT som är tänkt 
att deltaga på Jarl Kulle scenen erbjuds oavsett vad man har för önskemål inför HT att 
deltaga på rep & shower innan höstterminen drar igång. :) Läs här om du undrar hur 
du ska gå tillväga för att sluta i en kurs eller byta/börja i en ny osv:  
http://www.dansfabriken.org/vid-terminsavslut/ 

http://www.dansfabriken.org/vid-terminsavslut/


 
Planeringen för schema- & bemanningsplan HT går igång redan nu i maj precis som 
vanligt. Vi håller isär de olika versionerna (VT och HT) i vårt administrativa system 
SportAdmin. Detta kanske är superbra, att i år klurar ni dansare på vilka kurser ni 
önskar ta inför HT utan att påverkas av koreografierna som ni ser på rep & shower - 
nu är det andra värden som får ta plats och styra valen helt enkelt! :) Skulle man 
under rep och shower v 35/36 hitta en kurs man tycker är superspännande så går det 
ju alla tiders att anmäla sig till den då, finns det plats är man välkommen att börja 
veckan efter. 
 
HT beräknas köra igång v 37, om vi kan genomföra VT showerna v 36. Säger 
myndigheterna att vi ej får träffas så många samtidigt som föreställningarna kräver så 
kommer information gå ut till er alla, och då kan HT köra igång v 36 som den brukar. 

4. Kommer man ha shower precis innan HT och sen julshower som avslutning på 
HT? 
 
Svar: Ja. Med reservation för att vi i nuläget inte vet hur rekommendationerna ser ut 
varken för september eller december. :) Men finns det inga förbud/rekommendationer 
som hindrar oss så är planen att hålla VT showerna innan HT start och julshowerna 
som avslutning på HT yes.


