I dina skor – ett projekt om mentorskap
Maria Horney Sköld som är projektledare i Kalix sammanfattar
det gångna året som oerhört positivt och inspirerande för alla inblandade och de som fått ta del av slutprojekten.
– Det viktigaste i projektet är processen och den gemensamma
utvecklingen som har varit olika för varje mentorspar, säger Maria
Horney Sköld.
När hon blickar framåt är hon hoppfull och ser fram emot att följa
årets mentorer och deras processer.
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Mentorsparet Vanja Johansson och Patrik Häggströms har nyligen genomfört en dansuppvisning. Inför ett fullsatt Folkets Hus framförde
båda en dansuppvisning som bygger på boken
Momo - eller kampen om tiden, skriven av den
tyske författaren Michael Ende.
Vanja och Patrik har tillsammans gjort koreografin under mentorsperioden.
Under året har de träffats och utbytt erfarenheter, tränat och utvecklat iden om en föreställning där också Vanjas kamrater i dansgruppen
kom att bli delaktiga.
Vanja berättar att hon fått med sig massor av
viktiga verktyg och tips när man ska improvisera
och skapa med dans.
– Jag vill jobba med det här senare, säger Vanja. Att få hålla på med det här är en dröm.
I det här projektet ska vi ju lära av varandra
och av Vanja har jag verkligen lärt mig att plocka
fram dansglädjen, säger Patrik Häggström.
Ibland kan man tappa den litegrann när man
håller på så mycket som jag gör.
Vanjas styrkor ligger bland annat i att bli lyft,
hon är bra flygare som vi brukar säga, säger Patrik och ler. Hon är fantastisk och rolig att dansa
med.
– Om jag får ge henne några tips inför framtiden så är det att ha kul, att leka, det är det som
bärande genom hela karriären.
Föreställningen i Folkets Hus blev en succé
och många inspirerades av deras föreställning.

Vanja och Patrik dansar
på stora scen inför ett
fullsatt Folketshus.
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Två ungdomar som gillar dans är Ann-Louise Friman-Möttönen och Elin Roos som går Handelsprogrammet på gymnsiesärskoldn i Kalix. De
blev några av de nya unga mentorerna i årets I
dina skor-projekt i Kalix.
Elin och Ann-Louise har träffat mentor Jenny
Selander-Jönsson och börjat planera inför året
som kommer.
Redan på deras första träff spirade inspirationen och många idéer diskuterades.
Några av idéerna handlade om hur man skulle
kunna jobba med dans för att beskriva känslor
och berätta en berättelse.
– Kanske kommer projektet mynna ut i en
dansfilm säger Ann-Louise och Elin nickar instämmande. ■
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Projektet
I dina skor
Syfte: Att barn och professionella konstnärer ska inspirera
varandra och genomföra kreativa projekt och därigenom utveckla modeller för ömsesidigt
mentorskap och konstnärligt
samarbete.
Målgrupp: Barn och ungdomar upp till 25 år med eller
utan funktionsvariation.
Projekttid: Projektet startade
i januari 2015 och avslutas i
december 2017.

Dansmentorerna år 2,
Elin Roos, Jenny
Selander-Jönsson ,
Annlouise Firman.

Parter i projekt: I satsningen
ingår Kalix, Gävle och El Sistema i Göteborg i samverkan
med ett flertal professionella
konstnärer. Projektet koordineras av Kulturskolerådet.
Satsningen är finansierad med
medel från Arvsfonden.

Danspar mentorsår 1 Patrik
Häggström och
Vanja Johansson.

Samverkande parter med
Kalix: Kalix Kulturskola, Dans
I Nord, Norrbottenmusiken
med Norrbotten Big Band
samt bildkonstnär Victoria
Andersson.
Aktiviteter: Mentorsparen
planerar och genomför olika
event, föreställningar, utställningar mm.
Resultat: Erfarenheterna från
projektet skall sammanställas i
ett inspirationsmaterial. I den
presenteras metoder, arbetssätt samt god exempel. Dessa
erfarenheter skall sedan delas
och spridas till andra kulturskolor.
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