
Sveriges främsta dansare och koreografer går samman i hyllning till Balettakademien

Balettakademien har sedan 1957 varit ett mecka för dans och en pådrivande aktör bakom utvecklingen av nya influenser och tekniker. Den 4
november går några av våra mest erkända dansare samman i en jubileumsföreställning på Dansens hus som speglar bredden inom dans.
Det är en hyllning av Balettakademiens betydelse för dansen i Sverige och internationellt. 

Balettakademien grundades för sextio år sedan av Lia Schubert som, tillsammans med Folkuniversitetet, såg behov av en yrkesinriktad dansskola som inte
bara var inriktad på klassisk balett utan även utbildade dansare för musikaler och shower. 

Skolan blev snabbt ett nav för modern dans och internationellt erkända lärare och har under sina sextio år varit pådrivande inom dansens utveckling och den
främsta plantskolan för talanger och professionella dansare. Idag har Balettakademien Sveriges största och bredaste utbud med över två hundra danskurser
och utbildningar.

Jan Åström är rektor och konstnärlig ledare för Balettakademiens verksamhet.

-  Som för så många andra startade min karriär som dansare och koreograf på Balettakademien. Skolan har haft stor betydelse för mig på så många olika
plan, och jag vet att många i dansvärlden upplever samma sak. Ändå är jag helt överväldigad över intresset av att vara med och skapa
jubileumsföreställningen, säger Jan Åström.

Föreställningen inkluderar dansverk inom genren modernt, street, jazz, show, commercial, contemporary, klassiskt, videodans och musikal – vilket ger
allmänheten en möjlighet att uppleva bredden inom svensk dans och allt vad den har att erbjuda.

De koreografer som medverkar är Anna Vnuk, Fredrik Benke Rydman, Helena Franzén, Ambra Succi, Cristina Caprioli, IL Dance, Mats Ek och Ana
Laguna, Adrienne Åbjörn, Camilla Wiehen, Peter Svenzon, Roger Lybeck, Zain Odelstål och Charlotta Öfverholm.   

Vid intresse av att delta på repetitioner, vänligen kontakta:
Maria Nystrand, mobil: 0708 - 65 01 29

Vid intresse av att närvara under jubileumsföreställningen, vänligen kontakta:
Mona Lanneskog, mobil: 0701- 69 41 58

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Åström, Balettakademiens rektor och konstnärlige ledare,
jan.astrom@folkuniversitetet.se, 0708-34 46 18


