
        

 

 

 

 

      
                      Lisa Larsdotter Petersson (Foto: Karl Petersson)                                             Jan K Persson (Foto: Ann-Kristin Källström) 

Hej!  

Performanceavdelningen vid KKV Härnösand har glädjen att inbjuda konstnärer att delta i en 

workshop i improvisation och performance vid Järnsta Kultur i Nordingrå 7 – 10 juni. Under några 

försommardagar i hjärtat av Höga Kusten slipar vi på kroppens och sinnenas uttrycksformer, i 

praktiska övningar och samtal. 

Vi börjar med kurser i improvisation och performance de två första dagarna, fortsätter tredje dagen 

med en offentlig föreläsning. Därefter jobbar vi enskilt för att skapa ett antal 

performanceframträdanden inför publik på lördag 10 juni. Vid behov ges individuell handledning i 

relation till arbetet i kursen.  

Workshopsbeskrivning – Improvisation: rörelse, röst, språk, rum 

Vi arbetar med kropp, sinnen, röst, fantasi och våra möjligheter till uppmärksamhet mot det som är 

just nu. Det sker genom enkla men komplexa improvisationstekniker där dans, rörelse och röst och 

språk jämte rumsrelaterande ingår. Arbete i solo, i par och i grupper. Samtal om förlopp jämte 

visningar för partner och resten av gruppen ingår.  

Kursen ges av scen- och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson och är öppen för alla nivåer.  

Handledning sker individuellt i relation till tankar om rum/plats, rörelse osv. där konstnären önskar 

praktiska övningar och eller feedback i samband med skapande av egen kort performance. 

För mer info om Lisa se: www.lisalarsdotterpetersson.se 

Workshopsbeskrivning – Performance 

Vi arbetar med olika moment och situationer som är viktiga för fri performance. Det handlar om 

intagande av positioner, rörelser och förflyttningar, kroppsuttryck. Aktioner och relationer med 

objekt och omgivning. Platsens, rummets och sceneriets påverkan. Vi prövar den stilla tablåns 

betydelse, långsamheten och tidsaspekten. Vi försöker fånga vad som utgör performancekonstens 

egenvärde. Det unika ögonblicket. 

Inbjudan till workshop i  

Improvisation och Performance 

vid Järnsta Kultur, Nordingrå, 7 – 10 juni 2017 

 

http://www.lisalarsdotterpetersson.se/


Kursen ges av konstnär Jan K Persson. Jan K har förutom huvudsaklig bildverksamhet lång erfarenhet 

av performance och olika sceniska projekt sedan 80-talet.  

Hemsida: www.jankpersson.se 

Offentlig föreläsning och samtal – Rhizom och Räddningar, Gunilla Samberg 

Vi arbetar med tankens frihet i konsten, hur vi kan använda Rhizom-teorin för att vidga våra 

möjligheter att finna nya vägar och uttryck. Utifrån en föreläsning om filosofen Gilles Deleuzes 

teorier gör vi övningar i olika material för att erövra en ny begreppsvärld, med målsättning att var 

och en skulle kunna omsätta den i sitt eget konstnärskap. 

Convoy & Andra räddningar är en bok som i bild och text berättar om Gunilla Sambergs konstnärskap 

2003 – 2016. Den kommer att presenteras vid workshopen. I boken beskrivs idé-bakgrund och 

tillkomst av verken med inspiration av just Rhizomteorin. 

Offentlig visning 

Vi avslutar med en offentlig visning av prov på resultat från workshopen. Det sker lördag 10 juni vid 

Järnsta Kulturhus i Vännersta. 

 

Preliminärt program 

 

Onsdag 7 juni                  Kl. 09 – 12 Samling/uppstart. Därefter kurs improvisation.  

                                           Kl. 12 LUNCH  

                                           Kl. 13.30 – 16.30 Kurs performance. 

                                           Kl. 19 – 21 Kvällssamtal, frågor och erfarenheter. 

 

Torsdag 8 juni                  Kl. 09 – 12 Kurs improvisation.  

                                           Kl. 12 LUNCH 

                                           Kl. 13.30  – 16.30 Kurs performance. 

                                           Kl. 19 – 21 Kvällssamtal, idéer och möjligheter. 

 

Fredag 9 juni     Kl. 09 – 12 Offentlig föreläsning och samtal av/med Gunilla Samberg. 

                                           Kl. 12 LUNCH  

                                           Kl. 13.30 – 16.30 Finn plats och idé för performance.  

                                           (Lisa och Jan K finns tillgängliga vid behov av handledning.) 

                                           Kl. 19 – 21 Finn plats och idé, forts.  

 

Lördag 10 juni                 Kl. 09 – 12 Utveckla plats och idé, för framträdande max 10 min. 

                                           Kl. 12 LUNCH 

                                           Kl. 14 Offentligt framträdande. Därefter utvärdering och avslutning.  

 

Målgrupp 

Välkommen att anmäla sig är professionella konstnärer i Västernorrland och norrländska regionen 

som tidigare i någon form arbetat med scenkonst. Vi har i en första omgång bjudit in deltagare från 

en workshop i improvisation 2016 vid Länsmuseet Murberget, Härnösand. Men det finns ytterligare 

en handfull platser. Max antal deltagare 12.  

http://www.jankpersson.se/


Kostnad 

Deltagandet är kostnadsfritt, men var och en står själv för resa, boende och mathållning.  

Järnsta Kulturförening har sitt kulturhus och säte i Vännersta, Nordingrå. Tel. 0613-206 63. 

Järnsta Café erbjuder lunch och två fika dagligen till ett pris av 125 kr. 

Anmälan 

Välkommen med anmälan. Skriv namn, adress, epostadress och tel.nr. samt huvudsaklig verksamhet. 

Skicka anmälan under rubriken ”Anmälan workshop Järnsta” via e-post senast 12 maj till 

jankpe@hotmail.com  

Slutligt besked om deltagande ges runt mitten av maj.  

Övrig information 

Jan K Persson tel. 0611-22 611, 076-8479 518, jankpe@hotmail.com 

Lisa W Carlson tel. 070-3902 888, lisa.w.carlson@gmail.com 

Arrangör 

KKV Härnösand i samarbete med Järnsta Kulturförening.  

Med stöd av Konstkonsulenten vid Regional Utveckling Landstinget Västernorrland. 

__________________ 
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