
 

 

Skapa Dans!  
Information och regler för deltagarna i regiontävlingen.  
 
Skapa Dans koreografitävling riktar sig till dig som är mellan 15–21 år med anknytning till Västerbotten. 
Tävlingen anordnas av Dans i Västerbotten och syftet är att stimulera och uppmuntra ungdomar till eget 
skapande i dans.  
 
Skapa Dans koreografitävling har flera steg varav regiontävlingen är den första. Dansarna i det bidrag 
som vinner regionfinalen kommer att få delta i Riksfinalen i Stockholm 1.11–4.11 där deltagare från 
hela Sverige träffas.  
 
Välkommen till regiontävlingen av Skapa Dans 2018! 
Tävlingen äger rum i Umeå på NorrlandsOperan i Black Box söndag den 7 oktober 2018. Vinnaren 
kommer att tävla i riksfinalen i Stockholm. Diverse aktiviteter, som workshops, föreställningar och 
repetitioner, sker under finaldagarna. 
 
Tänk på att … 
… det är en koreografitävling där det koreografiska verket bedöms. Juryn tittar på hur musiken 
använts, hur man disponerat rummet/scenen och hur rörelsematerialet har komponerats ihop m.m. 
Utförandet är så klart viktigt men inte avgörande, tonvikten ligger inte på danstekniken utan på 
koreografin. ALLA kan vara med oavsett dansbakgrund och ALLA dansstilar är välkomna!  
 
Information 

§ Du som tävlar ska vara mellan 15-21 år.   
§ Du ska vara skriven i eller ha anknytning till det län/region du tävlar i. 
§ Dansen ska vara minst 3 min. och max 4 min. 30 sek.  
§ Max 6 deltagare/grupp.  
§ Man får tävla i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke.  
§ Alla dansstilar är välkomna. 
§ Vinnarna deltar i riksfinalen av Skapa Dans.  
§ Juryn bedömer:  

1. Konstnärlig och koreografisk kvalitet. 2. Kommunikation och utstrålning. 3. Originalitet och 
personlig tolkning. 4. Sceniskt helhetsintryck.  

§ Se till att ljudmedia fungerar. Ha även en i reserv. Musiken lämnas till teknikern vid 
repetitionstillfället. 

§ OBS! Vi tar emot ett begränsat antal bidrag så först till kvarn gäller!  
 
Ordningsregler och drogpolicy 
Det är viktigt att ni kommer i tid till era repetitioner. Se till att ni är ordentligt uppvärmda innan 
repetitionen börjar och att alla saker är med så som kostym, musik etc. Tävlingen är helt drogfri! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Program – Regionstävling  
 
7.10 i Black Box, NorrlandsOperan 
– Obligatorisk närvaro hela dagen.  
 
Kl 10.00 – 11.00 Gemensam uppvärmning med gäst, information och samling där ni får träffa alla. 
Kl 11.00 – 14.30 Scenrepetitioner där också ljuset skall bestämmas, medtag din musik. (Skapa Dans 
bjuder på lunch!)  
Kl 15–17 Final! Inklusive pausunderhållning. 
 

  



 

 

Anmälningsblankett 
Här anmäler du dig att medverka i Skapa Dans koreografitävling för unga som sker 
den 7 oktober.  
Nedan kommer ett par allmänna frågor om din/er koreografi. Fyll i uppgifterna för ditt/ert tävlande 
bidrag. Sista sidan med personuppgifter skall fyllas i ett per deltagare, samtliga sidor returneras 
tillsammans. Deltagare är välkomna från hela Västerbotten. OBS! Vi tar emot ett begränsat antal 
bidrag så först till kvarn gäller!  
Anmälningsavgiften är 150 kr/ bidrag. (Oavsett hur många som deltar). Ange faktureringsadress. 
Faktura skickas ut efter anmälan. 
 
Hur många är ni som medverkar? _____________________________________________________ 
 
För- och efternamn på samtliga deltagre: _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Har du/ni något namn på dansgruppen? 
 
_________________________________________________________________________________ 
Från vilken stad är du/ni ifrån? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Om din/er dans... 
Har din/er koreografi/dansstycke något namn? __________________________________________ 
 
Hur lång i antal minuter och sekunder är din/er dans? _____________________________________ 
 
Vad kallar du/ni stilen som kommer framföras? __________________________________________ 
 
 
Är ni flera som har koreograferat? Skriv namnen på dem som har deltagit i skapandet av koreografin. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Om din/er musik... 
Vad har du/ni använt för musik? Vad heter låten samt artisten?_______________________________ 
 
 
Ta med musiken på ett usb-minne som mp3- eller wav-fil, var beredd på att lämna musiken kvar på 
teatern efter repetitionen, medtag extra ex om ni vill repetera vidare på egen hand. 
 
Ljusönskemål 
Vad har du/ni för önskemål om ljus till ert framträdande? ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Förbered önskemål om mycket enkel ljussättning. 
 



 

 

 

 

PERSONUPPGIFTER  
Fyll i denna blankett – ett ex per deltagare – och skicka in tillsammans med “Anmälningsblankett”. 
Är du/ ni under 18 år måste målsman skriva under och skicka in blanketten till adressen nedan, märk 
kuvertet ”Koreografitävling”. OBS! Vuxet sällskap är också välkommet att medfölja, meddela oss 
gärna om så är fallet.  
 
 
Namn på tävlande: _________________________ Namn på tävlingsbidrag:_______________ 
 
 
Adress:____________________________________________________________________________ 
 
Postadress:_________________________________________________________________________ 
 
Faktureringsadress om annan än postadress:______________________________________________ 
 
 
Telefon:__________________________________                Mobil:_____________________________ 
 
E-post:___________________________________ 
 
Personnummer:____________________________ 
 
Har du behov av specialkost? __________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift om sökande är under 18 år:__________________________________________ 
 
Målsmans telefonnummer:___________________ 
 
 
OBS! Anmälan är bindande. Vi kan ta emot ett begränsat antal bidrag, det är därför viktigt att du 
meddelar oss i tid om du ej kan komma då det kan vara väntelista på att få vara med.  
 
Skriv ut blanketten och skicka den via post till: 
NorrlandsOperan 
Clara West 
Box 360  
901 08 Umeå 
 
E-post vid förfrågningar: clara.west@norrlandsoperan.se 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Kriterier för deltagande 2018 
• Dansen ska vara minst 3 minuter lång, max 4 min 30 sekunder. 
• Du/ni som tävlar ska vara mellan 15–21 år   
• Du ska vara skriven i eller ha anknytning till det län du tävlar i  
• Max 6 deltagare/grupp  
• Man får tävla i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke  
• Vinnarna deltar i riksfinalen av Skapa Dans i Stockholm 1.11 – 4.11 2016 

 
Tänk på att det är en koreografitävling där det koreografiska verket bedöms. Juryn tittar på hur du 
har arbetat med musiken, hur du använder rummet och rörelserna etc. Utförandet är såklart 
viktigt men inte avgörande, tonvikten ligger alltså inte på din dansteknik utan ALLA kan vara med 
oavsett dansbakgrund. Alla dansstilar är välkomna!  
 
 

Koreografiska element som juryn bedömer; 
• Konstnärlig och koreografisk kvalitet 

Här bedöms bl a hur man använt rummet, rörelse, komposition, övergångar och innehåll väg 
även in eventuella koreografiska utvecklingsmöjligheter stycket har. 

• Kommunikation och utstrålning  
Här bedöms scennärvaro, publikkontakt, danskänsla, energi och gruppdynamik.  

• Originalitet och personlig tolkning  
Här bedöms bl a mod, val, graden av eget material, originalitet. 

• Sceniskt helhetsintryck  
Här bedöms bl a ambitionsnivån och hur den visas i framförandet, hur genomtänkt stycket 
är, välrepeterat, uttryck, kostym etc. 
 

 

Ordningsregler  
Vid deltagande i Skapa Dans representerar ni som tävlande hela tävlingen Skapa Dans.  
Hela vistelsen är drogfri! Om någon mot förmodan skulle uppträda påverkad ställer vi in hela 
vistelsen och personen får åka hem direkt på egen bekostnad.  
Utöver detta är det viktigt att ni kommer i tid till era träningar.  
Se till att ni är ordentligt uppvärmda innan repetitioner och att alla saker är med. Se även till att all 
ljudmedia fungerar. 
 

 
 
 
 


