
 
 
 
 
 
SOMMERAKADEMIET I DANS / Stavanger 6. - 11. august 2012  
 
Vi ønsker velkommen til SOMMERAKADEMIET I DANS. SOMMERAKADEMIET I 
DANS har som mål å invitere dansekunstnere som kan overbringe sin praksis 
innenfor samtidsdansefeltet og på den måten skape ny kunnskap og erfaring. I år 
har vi gleden av å presentere Corinne Lanselle (Paris) og David Zambrano 
(Amsterdam), to fantastiske dansekunstnere og pedagoger. SOMMERAKADEMIET I 
DANS henvender seg til dansestudenter og profesjonelle, danseelever fra siste år  
på videregående skole er også velkommen til å søke.  
 
 
 
CORINNE LANSELLE 
Corinne Lanselle kommer fra Paris. Hun er utdannet fra New York, og hennes 
undervisning er inspirert av bl.a. Horton og Lemon. Siden 1985 har hun arbeidet 
med sitt eget kompani, og hun er  til daglig knyttet til Studio Harmonique i Paris. 
Hun er en ettertraktet pedagog i Europa, med klasser som er unike, fysiske med en 
poetisk flyt.  
 



DAVID ZAMBRANO 
David Zambrano er født i Venezuela. Han tilbragte 15 år i New York, og er nå bosatt 
i Amsterdam. Zambrano er svært ettertraktet som improvisatør, koreograf, 
scenekunstner og pedagog. Hans metode knyttet til undervisning, “flying high and 
low”, fokuseres rundt danserens forhold til “floor, earth and ground”.  
David Zambrano besøker Stavanger for første gang.  
 
PRAKTISK INFORMASJON 
David Zambrano og Corinne Lanselle underviser daglige klasser i kursperioden. 
David Zambranos klasser varer i 150 minutter, Corinne Lanselles i 90 minutter. 
Pedagogene gir to klasser hver daglig, en for profesjonelle og en for studenter. 
Søkere som ønsker å delta hos begge pedagogene vil bli prioritert. 
 
TIMEPLAN 
09.00-11.30 David Zambrano  (profesjonelle) 
10.00-11.30  Corinne Lanselle   (studenter) 
12.00-14.30  David Zambrano   (studenter) 
12.00-13.30  Corinne Lanselle   (profesjonelle) 
 
PRIS 
6 klasser á 90 minutter: 800 kroner 
6 klasser á 150 minutter: 1100 kroner 
Fullt Kurs: 1800 kroner  
 
PÅMELDING 
Sendes til kunstnerisk ansvarlig Siri Dybwik, dybwikdans@runbox.no. 
Oppgi navn, adresse, mobil, email, samt kort informasjon om relevant  
bakgrunn. Nærmere informasjon om tildelt plass, innbetaling av kursavgift,  
samt praktisk informasjon vil bli sendt per email. 
 
Påmeldingen er bindende med frist 1. mai 2012. 
 
SOMMERAKADEMIET I DANS er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom 
Bjergstedvisjonen og UiS, Institutt for musikk og dans.	  


