
VECKA 51         NUMMER 47|12

Avslutning av högsta klass
Kläder, gester, koreografi höll högsta klass. Streetdance med lite äldre tjejer, 13-15 år.Nu kör vi! STC barndans, streetdance för 9-12 år.

Säg hej till publiken! 250 personer såg dansuppvisningen.

Jazzbalett med deltagare mellan 4-6 år gamla imponerade på publiken.Dans engagerar och utvecklar balans och koordinationsförmåga.

Streetdance 13-15 år. Streetdance 7-9 år.

ALAFORS. Inför ögonen 
på närmare 250 perso-
ner klev barnen ut på 
scenen i Medborgarhu-
set, Ledet.

STC:s engagerade led-
are kunde luta sig tillba-
ka och låta sig impone-
ras av de unga dansanta 
medlemmarna.

– Åh, de var helt 
fantastiska! utbrister 
Sara Bohman, platschef 
i Nödinge-Nol.

Barndansen har blivit en allt 
större verksamhet för STC. 
Aldrig tidigare har intresset 
var så stort som idag och det 
främsta skälet är att frisk-
vårdskedjan valt att gå sin 
egen väg.

– Vi följer inget givet kon-
cept, utan våra ledare skapar 
sin egen koreografi. Det sker 
spontant och med inspira-
tion från barnen. Alla är på 
så vis delaktiga i koreografin, 
berättar Sara Bohman.

STC erbjuder dans för 
barn från två till 15 år och 
kör terminsvis. För två 

veckor sedan var det således 
avslutning för den gångna 
hösten. Arrangemanget fick 
flyttas från Ale Kulturrum 
i Nödinge till Medborgar-
huset i Alafors på grund av 
de brister som upptäckts i 

takkonstruktionen. Lokalen 
fylldes snabbt och arrangö-
ren fick sätta ut extrastolar. 
Showen pågick i lite mer än 
en timme och minst 250 per-
soner räknades in i publiken.

– Vi samlades lite tidigare 

på dagen och kunde köra ett 
genrep. Det var bra för att få 
de sista bitarna på plats och 
även nerverna lugnade sig 
tror jag. När det väl drog 
igång var det nämligen fullt 
ös och ungarna stortrivdes 

på scenen. Det blir ju sär-
skilt roligt med kläder och 
annan rekvisita, säger Sara 
Bohman.

Gruppen med de yngsta 
dansarna är bara två till tre 
år gamla och dansen är jazz-

balettinspirerad. Musiken 
var främst hämtad från Dis-
ney Frost och det handlar 
mycket om balans och rörel-
ser. Samma sak, fast lite mer 
avancerat, blir det för nästa 
grupp med fyra- till sexår-
ingar. När man blir äldre är 
det streetdance som gäller 
och låtarna känns igen från 
populära MTV. Totalt med-
verkade 70 unga dansare.

– Dans lockar av tradition 
flest tjejer, men särskilt bland 
de yngsta, tycker pojkar att 
det är minst lika roligt. Det 
gäller bara att få föräldrarna 
att inse det. Vi drar igång 
igen vecka fyra och så kör vi 
hela våren. Nu kommer vi 
att fokusera hela verksam-
heten till vår anläggning i 
Nol, där vi har fina förutsätt-
ningar. I höst har dansen ägt 
rum både i Nol och Älväng-
en, berättar Sara Bohman 
och understryker att verk-
samheten är en kombination 
av nytta och nöje.

– Det hjälper barnen att 
snabbare hitta balans och ko-
ordination, men framför allt 
är det väldigt roligt, både för 
barn och ledare!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ögonstenar. De yngsta dansarna ägnar sig åt jazzbalettinspirerad koreografi.
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– STC:s barndans 
populärare än 
någonsin


