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Feldenkrais med Marit Ødegaard 
Torsdag 7. Juni 2012 kl 18.00 – 19.30. Sal A IVGS 
 

 
 
Marit Ødegaard: danser og autorisert Feldenkraispractitioner, er bosatt i Oslo. Hun er 
utdannet ved Statens Balletthøyskole, og har jobbet som danser i en årrekke før hun ble 
autorisert Feldenkraispractioner i 2005.     Marit underviser Feldenkraismetoden blant 
annet for dansere og scenekunstnere, og har blant annet samarbeidet med Skolen for 
Samtidsdans, Rom for Dans, Proda, CODA Internasjonale Dansefestival, 
Skuespillersenteret, Danscentrum Gøteborg og Centre National de Danse i Paris.      

Om Feldenkrais og teknikken: 

Moshé Feldenkrais 1904-1984, israelsk forsker og fysiker med svart belte i judo. 
Feldenkrais har bak seg et omfattende studie og livslangt arbeide omkring bevegelse og 
læring, basert på nevrologi og hjerneforskning. Hans unike arbeide praktiseres i dag av 
Feldenkraispedagoger verden over.     Informasjon om regelmessige klasser og 
individuell undervisning finner du på www.feldenkraisnorway.com 

Feldenkrais Oslo Norway 
www.feldenkraisnorway.com 
Feldenkrais workshops, kurs og privatundervisning for dansere, scenekunstnere og 
andre som ønsker å bevege seg bedre i hverdagen eller i arbeidssivet. For 
privatpersoner og bedrift. 
 
Moshé Feldenkrais  
1904-1984, israelsk forsker og fysiker med svart belte i judo. Han måtte lære seg å gå på 
nytt etter en alvorlig kneskade. Dette førte til et omfattende studie og livslangt arbeide 
omkring bevegelse og læring basert på nevrologi og hjerneforskning.     Hans unike 
arbeide praktiseres i dag av Feldenkraispedagoger verden 

http://www.feldenkraisnorway.com/
http://www.feldenkraisnorway.com/
http://www.feldenkraisnorway.com/


over.     Feldenkraismetoden® undervises som Awareness Through Movement® for 
grupper, og Functional Integration®, individuell undervisning.     Awareness Through 
Movement® timene dreier seg om spesifikke bevegelsesstrukturer og 
funksjonalitet.     Undervisningen foregår som oftest liggende eller sittende på gulvet, og 
bevegelsene er langsomme og komfortable. Mange erfarer en dyp   avspenthet etter en 
Feldenkraistime.     Alle kan delta i disse timene, uansett alder, bevegelseskunnskap og 
profesjon.     Feldenkraismetoden® er mye brukt av musikere, dansere og andre 
utøvere. Dette spesifikke arbeidet med oppmerksomhet og bevegelse, gjør at du finner 
frem til bærekraften i skjelettet, og at du kan frigjøre muskelsystemet for unødige 
spenninger.     Mange finner metoden nyttig for fordyping og utvikling av teknikk, og for 
å finne frem til et større potensiale for bevegelse.   Feldenkraismetoden® er også et 
nyttig verktøy for de som har smerter i muskel og skjelettsystemet. 
 

Klasser med Sara Christoffersen og Helle Siljeholm under Kortreist 
Dansefestival. 24. – 27. Juni 2012.  

 

Søndag 24. Juni kl 18.00 – 20.00. Sal A, IVGS. 

Kontaktimprovisasjon  

The first session will be a contact improvisation class were the focus will be on moving 
from the center also when you are upside down working independently and with a 
partner(s).  

Tirsdag 26. Juni kl 19.00 – 21.00. Sal A, IVGS. 

Moderne/samtidsdans 

The second session will be a release class were also moving from your center will be in 
focus as well as learning a dynamic phrase.  

Onsdag 27. juni kl 16.00 – 18.00. Sal A, IVGS. 

Improvisasjon 

The third session will be based around principles of improvisation. Drawing on the work 
done in the two previous sessions we will in this session open for adding the structure of 
space, time and the idea of being a soloist and a member of the group.  

Siljeholm/Christophersen is a dance artist duo consisting of Helle Siljeholm and Sara 
Christophersen. based in Oslo. They started working together in 2006. Both have their 
dance backgrounds from London, where they finished their training respectively at 



London Contemporary Dance School (2003) and Laban (2004). In their work they form 
collaborations with other artists/academics. Their interest is to develop clear concepts 
in order to create dance performances that transcend the genres involved, creating new 
possibilities for reading of the work, still manifested within the field of contemporary 
dance. 
www.siljeholm-christophersen.com 

 

Sommerproda med Jarek Cemerek i moderne/samtidsdans 

6. – 10. August 2012. Kl 10 – 11.30 hver dag. Sal A, IVGS.  

 

 

 

Gå ikke glipp av en eksklusiv uke med klasser i moderne/samtidsdans med Jarek 
Cemerek fra Tjekkia! En herlig teknikklasse med en miks av gulv/releaseteknikk og 
flotte bevegelseskombinasjoner.  
 

Om Jarek: 

Jarek Cemerek is presently one of the most successful Czech choreographers; his 
achievements are many not only in the Czech Republic but also abroad. This year at 
London Sadler's Wells theatre he presented a premiere of a piece called Void, a 
choreography hand-tailored for the male dance company Balletboyz and one that is a 
thematic sequel to Void Against Humans. The opportunity to create at Sadler's Wells 
was a result of Jarek being chosen among 160 choreographers participating at an 
audition. Another of his achievements is that he was invited to teach dance at the 
renowned Juilliard School in New York. 

 

Om klassen: 

This class aims to encourage a sense of body awareness and efficiency as well as physical 
articulation. It will start with simple exercises to build strength and to form a good 
foundation in order to get the body ready for the day. Special emphasis will be made on 
healthy body mechanics, efficient use of weight, falls to the floor, jumps etc. 

 

http://www.siljeholm-christophersen.com/


 
 


