
Workshop:

«Mental bevissthet rundt bevegelse» med danser, koreograf og 
regissør Kyrre Texnæs.
DATO: 10 - 11.10.2015                                                                                                         
KL:  10.00 - 15.00 begge dager.                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo.                       
PRIS MTF Medl.: kr. 650,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 750,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no Max antall: 8 stk.                                                                       
KRITERIER: Ung proff/Erfaren proff.                                                                            
ANNET: CV dokumenteres ved påmelding.

Kursinfo: 2. dagers kurs.
Hvordan kan du styrke din tilstedeværelse på scenen? 
Hvordan kan du bli bevisstgjort din unike dynamikk og egenskaper? 

Med utgangspunkt i utøverens naturlige bevegelsesmønster vil Kyrre bevissgjøre positive og 
negative mønstre relevant for den enkeltes kunstuttrykk, for med det å nå inn til kjernen av den 
enkelte utøvers utfordringer/muligheter. 
Deltakerne vil lære effektive metoder for økt tilstedeværelse på scenen. 

I løpet av to “bevegende” dager vil vi produsere en liten forestilling og samtidig få en økt mental 
bevissthet rundt bevegelse. 

Fokuspunkt
Mental bevissthet rundt bevegelse.

Form
Aktiv workshop med øvelser for bevegelse, bevissthet og uttrykk.  

Formål
1. Å styrke den enkeltes unike uttrykk og dynamikk. 
2. Å styrke tilstedeværelsen på scenen.

Mål 
Vi vil produsere en liten forestilling ila de to dagene.

Forberedelse
Hver deltaker bør ha noe, max 1 min., de kan presentere ved behov. F.eks. en del av en sang, 
koreografi, tekst e.l. Hensikten er at de skal få feedback på det de gjør på scenen.

Dagsplan
Lørdag 10. oktober kl 1000 - 1500. Lunsj kl 1200 - 1300.
Sødag 11. oktober kl 1000 - 1500. Lunsj kl 1200 - 1300. 
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Om Kursholder: Kyrre Texnæs regisserer for tiden Oslo 
Filharmoniske Orkester, reiser rundt med Jo Strømgren 
Kompani og holder egne kurs i Kyrre Texnæs Studio på 
Vulkan. I tillegg er han en anerkjent foredragsholder for 
næringslivet. Kyrre er tidligere elite idrettsutøver med 8x 
norgesmester tennis og norsk kampmester i taekwondo. 

Kyrre tilskriver mye av suksessen det faktum at han 
begynte med mental trening fra han var 11 år gammel og at 
han hele tiden har vært lidenskapelig opptatt av bevegelse 
og bevissthet. 
Nå kan du få innsikt i Kyrres metoder. 


