
 

Elevtekst: Koreografi & Performance 
 
Hvad er en koreografi?   

En koreografi er en opbygning af en eller flere 

bevægelser sat i rækkefølge i en dans. En koreografi 

skabes ud fra dansen og bevægelserne, der kan være 

abstrakte eller valgt ud fra et tema, som passer til 

musik eller andet lyd. Når man skal lave en koreografi 

er det lidt ligesom at male et billede eller nærmere en 

lang række af billeder efter hinanden. En koreografi 

består altså af flere sekvenser af bevægelser i forlængelse af hinanden. Koreografien kan 

bestå af en idé, man har tænkt på, inden man går i gang med at lave koreografien, eller 

man kan finde på idéer undervejs, når man laver den. I koreografien kan man udtrykke 

følelser og/eller fortællinger.   

Når man skal finde på sin egen koreografi, er det ikke altid nødvendigt at opfinde nye 

bevægelser, som ingen har set før. Man kan nemlig være kreativ, når det handler om at 

sætte bevægelserne sammen på nye måder og til forskellige genrer af musik.    

Når man skal lære en koreografi, kræver det, at man øver bevægelserne igennem og 

mange bruger Labans 

bevægelsesprincipper til at finde 

på og skabe bevægelser til 

deres koreografi.  

 

Hvad er en performance?   

Ordet performance er engelsk og betyder udførelse, optræden eller 

fremførelse. Performance er en kunstform i stil med billedkunst og teater, der dukkede op i 1970’erne. 

Performance er siden dengang blevet et begreb, der dækker over 

flere forskellige kunstformer inden for musik, billedkunst, dans og 

teater. I en performance lægges der vægt på udtryk, form og teknik. 

 
En performance i danseverdenen er en fremførelse af bevægelser 

og dermed en koreografi, som ofte foregår på en scene foran et 

publikum. I fremførelsen af dans handler en performance om at 

kunne bevæge sig og udtrykke sig gennem koreografien til musik. 

Når man arbejder med en performance, er formålet, at der udvikles 

et færdig produkt, der kan fremvises foran publikummet i et bestemt rum. 

 
Denne tekst er inspireret af:   

• http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_stilretninger_efte

r_1910/Performance 

• Engel & Nielsen (2007). Gruppekoreografi.  

 

 

Inspiration til performancevideoer på YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=TgXofR92k9c  

https://www.youtube.com/watch?v=QFzaDK323ac   
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