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Kaja Sætre 
Workshop og foredrag  

om basistrening for dansere 

Økten vil være lagt opp med en kortere teoridel (ta med notatblokk) 
og mye praktisk jobbing der temaet er basistrening for voksne 
dansere, 30 år +. 

 

Hovedfokuset vil være å forebygge skader og plager, samt 
tilrettelegging av denne treningen i praksis.  

 

Det vil være eksempler på øvelser og hvordan man kan legge opp 
treningen for å trene mest mulig effektivt.  

 

Økten vil inneholde elementer av styrketrening, balanse/kontroll og 
kondisjonstrening. 

  

Kaja Sætre er fysioterapeut med en mastergrad i idrettsfysioterapi fra 
Norges Idrettshøgskole. Hun jobber til daglig på NIMI ved Ullevål stadion og 
er fysioterapeut for dansestudentene ved KHIO. Der har hun blant annet 
ansvaret for basistreningen av de klassiske danserne. Kaja har bred erfaring 
som idrettsfysioterapeut og har jobbet med utøvere fra friidrett til skicross. 

 

 

24 juni   kl.  9-12 



OM GYROKINESIS ® 

Treningssystemet GYROTONIC er utviklet og patentert av Juliu Horvath. 
Gyrokinesis ® er et øvelse system basert på flytende bevegelser.  

Systemet er laget for hele kroppen, og omfatter er rekke øvelser som 
strekker og styrker hele kroppen. Fokus er på ryggsøylen og en rekke ledd 
og muskelgrupper. 
  

Innholdet i en Gyrokinesisklasse: 

Selv-massasje – oppvåkning av sansene. Klassen starter med selv-massasje 
som forbereder sinnet og kroppen for bevegelse. Dette renser også 
kroppen for slaggstoffer og åpner opp energibaner. 
 

Sittende på krakk - sittende stilling, beveger en seg gjennom en serie av 
flytende bevegelser som mobiliserer ryggraden. Disse bevegelsene er de 
overordnede. I denne delen av timen har vi også fokus på ledd og 
spesifikke muskel grupper. 
 

Mattearbeid - Omfatter er rekke øvelser som strekker og styrker hele 
kroppen. Fokus er på en rekke ledd og muskelgrupper som hofter, knær, 
hamstrings og mage. 
 

Stående - Avslutning. Her kommer den delen hvor en sanser og vurderer 
hva som har skjedd. 
  

Nina Lill Svendsen har i over 30 år markert seg som danser, pedagog, assisterende 
koreograf, og prøveleder. Hun har også gjort flere selvstendige koreografiske 
arbeider, og produsert egne forestillinger. Hun har drevet utstrakt pedagogisk 
virksomhet, bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo, Fagerborg vgs. landsdekkende danselinje, 
og Den Norske Balletthøyskole.  

Nina Lill Svendsen 
Gyrokinesis ® 

25 juni   kl. 10-12 



Jorge leads classes, workshops and/or seminars of contemporary 
technique (floor-work). He is a well acknowledged choreograph 
internationally 

 

His floor work technique class combines an intense physical training 
(taking in consideration principles from Sports Sciences, anatomical 
imagery and movement efficacy) with a deep study of mindfulness 
awareness and performativity.  

 
Jorge is a former lecturer at London Contemporary Dance School; and also 
teaches professional classes for Rambert, Scottish dance theatre, etc. or as a 
guest lecturer for Beijing Dance Academy (China) or Roger Williams University 
(USA).  
 
 

If you would be interested in watching a short clip of his class you can 
follow the link: https://vimeo.com/44027799 

 

Read more about Jorge and his choreographic practice: 

Hjemmeside: http://somosquien.org/INGcomponentes.html 

 

Jorge Cresis,  
Contemporary technique, (floor-work) 

26-28 juni   kl. 10-12 
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