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Introduktion
I efteråret 2020 afviklede vi i Swinging Europe projektet Danseren på Genvisit.
Danseren på Genvisit var anden del af projektet Kunstneren på Genvisit, et projekt der i sin
grundform handler om at lade kunstnere og børn mødes gennem leg. Konceptet i Kunstneren på
Genvisit er, at professionelle kunstnere i løbet af én uge skal møde forskellige børn, for at kunne
skabe en ny kunstnerisk produktion inspireret af de legefulde møder med børnene.
Børns leg og kunstnerens kreative proces har mange fælles træk. De er begge præget af
interesser, undringer, nysgerrighed og skaberkraft, ligesom de begge er fuldstændig afhængig af
deltagernes fantasi. Uden fantasi ville kunstneren altid skabe det samme – og barnets leg gå i stå.
Danseren på Genvisit var derudover et projekt, der forenede kompetencer fra Den Selvejende
Institution Swinging Europe og Holstebro Dansekompagni samt involverede derudover Isenvad
Børnehus, Klokkekilde Børnehave (Spilophuset Hammerum), Ejsing Friskoles Børnehave,
Østbyens Børnehus (Herning), indskolingen på Margrethe Reedtz Skolen i Ryde og Ejsing
Friskoles 6. og 7. klasser.
Projektet opnåede økonomisk støtte fra Den regionale kulturaftale, Herning Kommune,
Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland, Færchfonden og Nordea Fonden.

Opsummering af projektet
I Danseren på Genvisit besøgte 3 professionelle dansere fra Holstebro Dansekompagni 3
forskellige børnehaver og en friskole, for, igennem leg, at lade børnene møde dansen og danserne
møde børnene. Danserne interagerede desuden digitalt med en børnehave og en skoleklasse. Ud
fra møderne med børnene blev der udviklet en række rammer for improvisationer. Disse
improvisationer udgjorde til sammen en performance, som blev optaget live på video i Deep
Forest Art Land med et orkester bestående af musikerne fra Swinging Europes tidligere projekt
Jazzen på Genvisit. Projektet afsluttedes med o entliggørelsen af video-optagelserne samt en
dokumentar om projektet.
Før afviklingen af projektet var der desuden et gratis webinar og efter projektet et seminar, som på
grund af Corona blev yttet online og ændret til et liveshow.
Hele forløbet blev ledet af kunstnerisk leder Morten Mosgaard.
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Projektet kan siges at have bestået af følgende 6 dele:
1. Webinar om børns møde med kunst
2. Dansernes fysiske besøg i institutioner og skole
3. Dansernes digitale besøg i institution og skole
4. Udvikling af rammer til improvisation og optagelse af performance
5. O entliggørelse af videoperformance og dokumentar
6. Digitalt liveshow om projektet

Barnets frie leg som udgangspunkt
Med den styrkede pædagogiske læreplan har legen genvundet de voksnes fokus i
daginstitutionerne. Læreplanerne sætter samtidig fokus på barnet som en aktiv medspiller i egen
udvikling. Det er ikke kun det pædagogiske personale og ledelsen, der skal udvikle barnet, men
barnet skal i rammerne sat af det pædagogiske personale og ledelsen være aktivt deltagende i
skabelsen af sin egen hverdag i daginstitutionen. Med henvisning til FN’s børnekonventions fokus
på barnets ret til leg og medbestemmelse, understreger den styrkede pædagogiske læreplan, at
barndommen har en værdi i sig selv, og at det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt
i et børneperspektiv.
Med Kunstneren på Genvisit forsøger vi at tage udgangspunkt i dette fornyet fokus på barnets frie
leg, og gøre denne leg til DÉT centrale element i mødet med kunsten. Enkelt og autentisk.
På samme måde som børns leg har en værdi i sig selv, har kunstnerens kompetencer og arbejde
også en værdi i sig selv, og vi tror på, at hvis disse to ting sættes sammen – barnets leg og
kunstnerens skabende og improviserende kompetencer – kan vi skabe en helt ny strategi for
autentiske møder mellem kunstnere og børn i dagtilbud.

Corona-tilpasning
Projektet blev afviklet i perioden efter den første Corona-nedlukning af Danmark. Projektet måtte
derfor afvikles i en særlig Corona-tilpasset udgave, hvor danserne bar mundbind ved besøgende i
institutioner og skoler, hvor alle interaktioner med børn foregik udendørs og hvor dele af projektet
blev ændret til digitale aktiviteter.
En live-performance blev byttet ud med optagelsen af en video-performance og et seminar blev
ændret til et liveshow på Facebook.
Corona-nedlukningen havde dog også givet inspiration til at skabe nye typer af møder. Således
blev der arrangeret digitale møder mellem danserne og deltagende børn, hvor danserne mødte og
legede med børnehave- og skolebørn gennem et Zoom-kald.
Corona-omstændighederne besværliggjorde i høj grad samarbejdet mellem projektets parter, da
alle var påvirket af at skulle tilpasse sig den nye virkelighed. For Danseren på Genvisit kom det
dog ikke i vejen for afviklingen af projektet, men forblev en ekstra arbejdsbyrde for at designe
projektet, så det passede til alle parters muligheder og behov.

Udvikling fra Jazzen på Genvisit
Danseren på Genvisit mindede på mange måder om sin jazzede forgænger, hvor 6 jazzmusikere
besøgte daginstitutioner og skrev ny musik til en helt ny type jazzkoncert for målgruppen. I Jazzen
på Genvisit var der foruden kunstnerne og børnene også en gruppe pædagogstuderende fra VIA
Pædagoguddannelsen. Deres rolle var at være den tredje part, der skulle gå med i legen sammen
med børnene og kunstnerne. Det viste sig dog at være svært at være denne tredje part.
Med Danseren på Genvisit valgte vi derfor at forenkle projektet og i stedet fokusere mere på
kontakten til de deltagende institutioner og skoler samt kunstnerens og barnets møde, og undlod
derfor at have en ‘tredje part’ med i det kulturelle møde.
Erfaringen blev da også, at det var mere intuitivt for danserne at gå med i legen direkte sammen
med børnene, end det havde været for musikerne året før. Den erfaring var genkendelig fra de
møder under Jazzen på Genvisit, hvor musikerne havde besøgt institutioner, hvor de
pædagogstuderende ikke var aktivt deltagende i kulturmødet men blot observerende.

Ændringen gav også et mere klart fokus på, at projektets kerne; at sikre det bedst mulige og mest
autentiske møde mellem kunstnere og børn.

At få besøg af dansere
Når man deltager som institution i et projekt under Kunstneren på Genvisit, vil mange opleve, at
de i mindre grad har en klar fornemmelse af, hvad der skal ske når danserne kommer på besøg.
Eller som én af de deltagende ledere sagde efterfølgende “Vi vidste ikke hvad der skulle ske; der
kom nogle der ville danse og lege - og så måtte vi se hvor det gik hen”.
Kontakten til de deltagende institutioner og skoler var foregået igennem den kunstneriske leder,
Morten Mosgaard, der selv deltog som kunstner i Jazzen på Genvisit. Mosgaard havde derfor en
klar idé om projektet og dets formål, men valgte helt bevidst at fokusere på, at mødet skulle være
umiddelbart og uden en forudgående plan. Legen mellem dansere og børn skulle opstå intuitivt
og være drevet af dansernes og børnenes gensidige nysgerrighed.
Der var derfor opsat nogle helt enkle ‘regler’ for mødet:
- Børnene måtte gerne vide der kom dansere der ville lege med dem, men skulle ellers ikke have
en længere forklaring
- Danserne gik direkte ind på legepladsen og begyndte at lege/danse, ingen introduktion
- Det var valgfrit for børnene om de deltog og de kunne deltage som de havde lyst
- Danserne måtte kun danse/lege og ikke tale
- Der er ikke noget andet mål med legen end legen i sig selv
Samme leder som nævnt ovenfor udtalte følgende om det møde der blev skabt mellem børn og
dansere: “Danserne k lynhurtigt lavet en forbindelse til børnene, det var ligesom at se børn der
leger sammen. Børnene var vildt optaget af det.”

Et brud på den pædagogiske planlægning
Under det forudgående webinar om børns møde med kunst, fortalte kunstnerisk leder Morten
Mosgaard om sin idé med at skabe en “upædagogisk” tilgang. I den tilgang er ‘det pædagogiske’
udtryk for den planlægning og strategi vi normalt kender fra undervisning, noget der går igen i
mange formidlingsprojekter for børns møde med kunst. Den upædagogiske tilgang bliver derfor i
denne sammenhæng helt konkret til et fravær af mål i kunstnernes møde med børnene. Den frie
leg og det umiddelbare møde er målet i sig selv.
Netop denne umiddelbare tilgang er noget ere af de voksne der har været involveret i projektet
har nævnt. En af dem siger blandt andet “Meget af hverdagen er styret af mål og retningslinjer, så
nogle gange er det en øvelse at se hvor det bærer hen, når man ikke er så styret. Det er meget
godt med en reminder om, at der kan ske alverdens ting og sager når man åbner op og lader
tilfældighederne råde.”
En anden voksen oplevede selv at være blevet inspireret i sit arbejde i institutionen: “Hvorfor tager
vi ikke bare en højtaler med udenfor og begynder at danse?”

Perspektiver på den styrkede pædagogiske læreplan
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Netop det at legen kan være et mål i sig selv, er noget der går igen i Den styrkede pædagogiske
læreplan, hvor legen er kommet til at spille en central rolle. Det har været tydeligt at Danseren på
Genvisit har været en øjenåbner for, hvor meget den frie leg gemmer. Danserne oplevede en
udvikling, hvor de i starten brugte meget tid og energi på at komme i kontakt med børnene, i

stedet for at lade legen bestemme. Da danserne lærte at gå ind i legen, og nogle gange vente på
at børnene begyndte at deltage, opstod den kontakt de havde håbet på.
Et andet centralt element i Den styrkede pædagogiske læreplan er ‘børneperspektivet’, hvor
børnenes perspektiv bliver et nyt fokusområde, faktisk i en grad så det pædagogiske læringsmiljø
(i institutionen) skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om
hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.
Som optakt til dansernes besøg i institutioner og skoler, havde danserne en workshop med
kunstnerisk leder, Morten Mosgaard, for netop at træne det, at lade sig inspirere af børnenes
perspektiv. Workshoppen var, sammen med dansernes løbende fælles re eksion, med til at
udvikle dansernes evner til at opdage og gå med børnenes idéer, ligesom det k dem til at huske,
at leg er en udveksling - en dialog - hvor begge parter byder ind og kommer med idéer.
Børneperspektivet i dansen handlede derfor ikke bare om at gøre det børnene gjorde, men er
opnå en slags dialog gennem bevægelse, hvor børn og dansere påvirkede hinanden. Børnene
oplever gennem projektet at blive anerkendt, set og ‘hørt’ af danserne, og ser sig spejlet gennem
en kunstners fortolkning.
Danseren på genvisits simple rammer passer derudover også godt ind i Den styrkede
pædagogiske lærerplans fokus på, at give børnene ind ydelse på deres egen hverdag,
muligheden for aktiv deltagelse og at være skabende gennem bevægelse.

Dansernes løbende re eksion
Der var i Danseren på Genvisit givet mere plads til dansernes løbende re eksion over møderne
med børnene, end i det tidligere projekt. Det skete dels i samtaler med projektets kunstneriske
leder, men også ved at besøge kunstner Sara Strandby fra Vinderup undervejs.
Strandby var med sin erfaring og sit projekt ‘Nye tider i vinden’ lige dele inspirationsbesøg og
re eksionspartner. Strandby fortalte om sit huskunstnerprojekt under ‘Nye tider i vinden’ samt
lagde rammen til en samtale med danserne om deres oplevelser i børnehaverne. Strandby var
desuden med ude i en af børnehaverne for derefter at kunne give dansernes hendes perspektiv
på oplevelsen.
I dansernes udtalelser i dokumentaren om projektet og i det efterfølgende liveshow på Facebook,
var det tydeligt at re eksionerne havde ændret på og udviklet dansernes møde med børnene
undervejs.

Det kunstneriske produkt
Selvom målet med besøgende i institutioner og skoler er legen i sig selv, bygger Kunstneren på
Genvisit dog på den tese, at kunstnere gennem deres møder med børn, vil opleve at blive
inspireret og gå nye veje med deres kunst. Danserne i projektet gav som eksempel udtryk for at
oplevelserne med børnene havde givet konkret inspiration til bevægelser, men også mentalt
inspiration til deres tilgang til dansen. Barnets umiddelbarhed inspirerede til en åben omgang med
omverdenen, hvilket i høj grad ses i det kunstneriske produkt.
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Det var gennem den løbende re eksion og besøget hos Sara Strandby at idéen til projektets
afsluttende produkt blev skabt. Vi vidste på forhånd at der ikke blev nogen fysisk performance, da
det grundet Corona var for svært at samle et publikum. I stedet opstod idéen om at bevæge sig
ud i naturen - ligesom dansernes møder med børnene havde været udenfor. I naturen skulle
danserne så lave en række improvisationer akkompagneret af et liveorkester og inspireret af deres
møder med børnene. Det hele ville blive optaget på video.

Improvisationerne blev skabt ud fra - og navngivet efter - konkrete oplevelser danserne havde
haft. Leaves var en oplevelse, hvor danserne havde kastet med blade sammen med børnene,
Sticks var en leg med pinde, der opstod i én af børnehaverne og så videre.
Forberedelserne til improvisationerne i skoven foregik sammen med de 6 deltagende musikere,
som med en enkelt undtagelse havde været en del af Jazzen på Genvisit året før.
Video af improvisationerne er udgivet på nettet gennem Youtube, Facebook og projektets
hjemmeside, hvor alle deltagere og øvrigt interesserede kan tilgå dem.

Opsamling
I Danseren på Genvisit oplevede vi i høj grad, hvordan en forsimpling af konceptet, skabte et
styrket fokus på det som er kernen i Kunstneren på Genvisit: Nemlig kunstnerens og barnets
møde.
Der har fra alle deltagende parter været stor tilfredshed med projektets form og udvikling, som har
givet nye perspektiver til både dansere, personale i institutioner/skoler og børnene. Det er tydeligt
at vi med Kunstneren på Genvisit har gang i et projekt, der langsomt men sikkert arbejder sig i
retningen af en enkel strategi for brug af kunstnere i daginstitutioner og skoler.
Det enkelte koncept og de simple retningslinjer kan virke mangelfulde set i en pædagogisk
kontekst. Hvilket kan gøre det svært at arbejde med for skoler og institutioner, der grundet
travlhed og stigende krav, har brug for at vide præcist, hvad de går med til. Det kræver mod at gå
med i et løst formuleret koncept som dette. Det er dog tydeligt at det er gennem de simple
rammer vi skaber de bedste forudsætninger for et intuitivt møde gennem leg. De simple
retningslinjer blev heller aldrig nævnt som et problem af de deltagende institutioner og skoler, men
blot som en ‘overraskelse’ eller noget man skulle ‘vende’ sig til.
Der er ingen tvivl om at det kunstnerisk produkt ville være blevet meget anderledes, hvis det
havde været en fysisk performance for de børn, danserne havde mødt ude i institutioner og skoler.
De videoer som er blevet udgivet vil kræve en forklaring af projektet og historien bag de
forskellige improvisationer, for at man kan se forbindelsen mellem produktet og dansernes møde
med børnene. Men kender man historien bag videoerne, vil man kunne genkende meget af det
danserne har oplevet i deres møde med de deltagende børn. Børnene er blevet set, og deres
input kan nu ses i en kunstnerisk produktion.
Læs mere om Kunstneren på Genvisit på: http://kunstnerenpaagenvisit.dk
Se dokumentaren for Danseren på Genvisit: http://kunstnerenpaagenvisit.dk/dokumentar-omdanseren-paa-genvisit/
Se videoperformance fra Danseren på Genvisit: http://kunstnerenpaagenvisit.dk/
videoperformance-fra-danseren-paa-genvisit/
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