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Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-13 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- reflektera över dansens byggstenar: kropp, rum, tid, kraft och relation,
- utföra danstekniska moment i nutida dans och jazzdans,
- utforska dansimprovisation och danskomposition i grupp,
- framföra dans sceniskt och
- kritiskt resonera kring hur dansens byggstenar kan användas i en danskomposition.
Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande dansträning i nutida dans och jazzdans
- Övning i dansimprovisation och danskomposition
- Koreografiskt arbete inför sceniskt framförande
- Litteraturseminarier
- Sceniskt framförande
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom ett sceniskt arbete inför publik och aktivt deltagande i ett obligatoriskt
seminarium som behandlar kursens innehåll.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

