”En kostnadsfri mötesplats hos föreningen för alla för att få fler att dansa och lära av varandra”

Ett projekt av Svenska Danssportförbundet med syfte att sprida dans.
DSF vill tillsammans med er skapa en kostnadsfri mö tesplats fö r dansare och dansintresserade
dä r de kan trä ffas och dansa fö r att inspirera och lä ra av varandra. Gö ra dansen mer tillgä nglig
fö r alla och att underlä tta vå ra fö reningars arbete med att nå fler och sprida rö relsefö rstå else
genom dans. Centralt fö r trä ningskonceptet ä r att trä ningen ska vara gratis fö r de som deltar, att
den sker utan ledare och att vem som helst ska kunna vara med oavsett tidigare kunskaper och
erfarenheter. Den ska ä ven krä va minimalt med fö rberedelser fö r vå ra fö reningar.
Trä ningskonceptet bygger på hiphopens filosofi ”each one, teach one” vars kä rna ä r just att gö ra
kunskap tillgä nglig genom att de som har kunskap delar med sig till de som inte haft tillgå ng till
den. Konceptet ska kunna anvä ndas fritt och inte vara knuten till nå gon speciell dans, men
kommer i utvecklingsstadiet och under det fö rsta å ret att huvudsakligen vara knutet till
hiphopkulturens danser/musik. Mö tesplatsen kommer att vara ö ppna trä ningar en gå ng i
veckan ”terminsvis” dä r alla ä r vä lkomna oavsett å lder, kö n, kö nsidentitet eller kö nsuttryck,
etnisk tillhö righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsä ttning eller sexuell
lä ggning.
I samband med projektet kommer det också att erbjudas gratis dans-workshops i stä derna dä r
projektet blir aktuellt fö r att inspirera och skapa mer intresse och rö relsefö rstå else inom dans.
Fö reningens del i projektet skulle vara att bistå med lokal i den må n det gå r och sprida ordet till
sina medlemmar, ä ven delta i bå de workshops och de ö ppna trä ningarna.
Fö reningen kommer att få hjä lp att (vid behov) hitta en lokal ”nyckelperson”. Personen kan vara
frå n fö reningen men det kan också vara nå gon som ä nnu inte ä r medlem men har ett brett
kontaktnä t i staden. Den personen kommer också att vara den som har lite ansvar fö r att ö ppna
lokalen, se till att det finns musik mm. DSF:s projektledare stö ttar sedan i att utforma
facebooksidan, bjuda in relevanta personer och sprida informationen i regionen.
Fö reningar som hoppar på projektet och fullfö ljer det få r ett bidrag på 7000 kr via idrottslyftet
fö r olika tä nkbara kostnader som lokal, planering, administration, arvode, nyckelperson m.m.
Mer info om detta få r ni nä r ni har anmä lt ert intresse fö r projektet.
Projektledare och kontaktperson frå n DSF ä r Tobias ”Marre” Marin. Marre ä r en central person
inom den svenska breakingscenen sen 90-talet. Han har lä nge arbetat bå de som dansare,
pedagog och arrangö r och ä r utbildad Musik & Eventarrangö r (arrangerar bland annat SM i
breaking). Framfö r allt brinner han fö r att skapa mö tesplatser och gö ra dans mer tillgä nglig.
Vid intresse fö r att delta i detta projekt eller fö r mer information hä nvisar vi er att kontakta vå r
projektledare fö r detta projekt Tobias Marin: Tobias.Marin@danssport.se

