
 

Dansetips og andre alternativ 
 
Hoppetulledans 
 
Cecilie liker å gjøre denne i sirkel! Sirkel er trygt og inkluderende. Alle ser hverandre og det 
er enklere å holde oversikt for den eller dem som leder gruppa. Hvis man ikke har plass til å 
stå i sirkel, kan man selvfølgelig stå spredt i rommet, ved siden av pulten sin for eksempel. 
 
“Dans tulledans” betyr at man skal danse tullete, og her er det bare å la danserne være 
kreative! Etterhvert som danserne blir tryggere og kan dansen, kan lederen komme med 
konkrete oppgaver som; tulledansen må være liggende, baklengs, inneholde grimaser i 
ansiktet og så videre. Her er det kun fantasien som setter grenser. 
 
Når vi danser ROBOTDANS, og SLANGEDANS synes Cecilie det er fint å bevege seg rundt 
i rommet, til en ny plass gjerne. 
 
“Nassedans” er ment som en nervøs bevegelse. Referansen er til Nasse Nøff, vennen til Ole 
Brum, som er nervøs for alt og alle. Cecilie bruker å “tygge” på fingrene og skjelve i knærne 
som et uttrykk for dette, men igjen, dere kan tolke det som dere vil! 
 
 
Kaboom 
 
Dette er en litt raskere dans, hvor vi skal være veldig kule! 
Hør på teksten og tolk det slik du ønsker. 
 
Hodet i en Chris Tucker Rush hour 2 stil er det ikke sikkert alle skjønner. 
Det refereres til en dansebevegelse som kalles RIPLE, som er en slangebevegelse med 
hodet. Hodet starter, og man beveger seg til siden, og resten av kroppen følger etter. 
 
Det er et lengre mellomspill i denne låta, og her er det da åpent for fri dans. Kanskje kan noe 
litt breakdance, eller noen kan noen triks? Oppfordre alle til å gjøre det de føler for, og om 
det er skummelt i starten, kan de jo danse to og to, eller i små grupper. Her kan man også gi 
instruksjoner etterhvert; alle skal danse baklengs, alle skal danse lavt nede, alle skal danse 
kjempefort osv. 
 
 
Gal Ape 
 
Her er instruksjonene ganske tydelige, men om dere finner andre bevegelser, så er det 
selvfølgelig kjempeflott! 
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