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11/ 1 - 1991 

 
En lille indsigt i min verden:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bJ

UyjkjgRjI 

https://www.youtube.com/watch?v=2A

yTxmIJCok 

https://www.youtube.com/watch?v=W
WxLhUACH10 

 

 

 

Jeg bevæger mig indenfor det kreative, pædagogiske og 
kunstneriske felt. Jeg bestræber mig som underviser efter, at skabe 

så god en oplevelse med dans og bevægelse som muligt, og gøre 
bevægelse tilgængeligt for alle uanset alder, geografi og baggrund. 

 

23962568 

 

Saronasoerensen@hotmail.com 

 

Ane Katrines vej 36, 4 th 

2000 Frederiksberg 

Sarona Sørensen 
 
 
 

2016 Laban certificated fra Laban Guild i England. 
- Har erfaret den praktiske og teoretiske forståelse for Labans’s 

bevægelseslære i bevægelse og dans. 
- Har erfaret hvordan man via Laban kan skabe dans og bevægelse. 
- Har erfaret hvordan man kan bruge Laban til at analysere bevægelse og 

dans. 
- Forståelsen for at videreudvikle sit bevægelse- og udtryksmæssige 

repertoire, og dermed opnå yderligere bevægelsesfrihed. 

 
2013-2014 Stepz danseuddannelse.  
1-årig danseuddannelse som giver den enkelte elev en stærk basisteknik og 
fundament for dans.  

- Teknik: klassisk ballet, Horton teknik, contemporary, moderne og jazz. 
- Urban: Hip hop, waacking, house, street jazz.  
- Andet: fysisk træning, skadesbehandling, sundhed og ernæring. 

 

2012 Playmakeruddannelsen Gam3.  
GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at 
skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. Game 
etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden 
for gadeidræt. Uddannelsen ruster de unge til at drive ugentlige træning i street 
gadeidræt og gadekultur i 26 Game -zoner i Danmark og 9 Game-zoner i Libanon. 
GAME-Playmakers virker desuden som rollemodeller i de udsatte boligområder og er 
en vigtig del af de sociale forandringer, Game arbejder for. 

- Uddannelsen og jobbet hos Game, har givet mig indsigt i det 
socialpædagogiske felt. 

- Jobbet har lært mig hvordan man motivere andre til at bevæge sig. 
- Ansvar og vigtigheden i at være en god rollemodel.  

 
2011-2012 Oure højskole sport and performing arts. 
På Oure sættes individet i centrum for en dannelse, der sigter mod at skabe myndige 
og ansvarlige verdensborgere. Skolerne i Oure Sport & Performing arts tager sit 
udgangspunkt i den europæiske oplysningstanke og den moderne tænkning. 
Danselinjer: 

- Moderne: Horton teknik, Cunningham, Graham, Limon, impro og koreo.  
- Street: old- og newschool hip hop, locking, electric boogie, freestyle.  
- Andet: skadesbehandling, anatomi, danseteori og dansehistorie.  

 

 

 

 
 

1 1 /  0 1  -  1 9 9 1  

 

S P R O G  

 
Dansk | Modersmål. 
 
Engelsk| flydende sprogligt, 
skriftligt. 
 
 

 

 

 

 

 

U D D A N N E L S E  
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P E R S O N L I G E  

K O M P E T E N C E R  
 

Kreativ/ idérig. 
 
Pligtopfyldende. 
 
Samvittighedsfuld. 
 
Dedikeret. 
 
Initiativrig. 
 
Samarbejdsvillig. 
 
Reflekterende. 

 

 

 

 

Adobe InDesign 

 

Microsoft Word 

 

 

Add Your Skill Here 

 

Add Your Skill Here 

 

E R H V E R V S -  

K O M P E T E N C E R  

 

Pædagogiske kompetencer. 
 
Tilrettelægge, facilitere og formidle 
dans og bevægelse. 
 
Talentudvikling. 
 
Udvikle og skabe kunst- og 
kulturprojekter. 
 
Udføre æstetiske læreprocesser. 
 
Kan indgå samarbejde med mange 
forskellige faggrupper og miljøer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

2008- 2011 Thisted Gymnasium. 
Engelsk A-niveau, Idræt B-niveau, samfundsfag B- niveau 
 
2007 – 2008 Han Herred efterskole. 
Et af de bedste år i mit liv, året har lært mig følgende: 
  

- Værdien af at være et individ i et trygt fællesskab. 
- Værdien af at løfte i flok, og at alle har et ansvar for teamwork. 
- Holistisk indsigt i, hvordan bevægelse og gode relationer øger ens 

livskvalitet.  
- Hvordan bevægelse i hverdagen har en positiv indflydelse på ens indlæring. 
- Personlig udvikling, dannelse og vigtige grundværdier.  
- Venner for livet.  

 
1997- 2007 Snedsted folkeskole.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017- 2020 Sorø Gymnastikefterskole. 
Som danseunderviser på Sorø gymnastikefterskoles danselinje, har jeg erfaret 
hvordan det er at samle og favne en gruppe elever som alle kommer med forskellige 
niveauer, og forventninger til en danselinje. Derudover har jeg undervist i andre fag 
som mindfullness, fællesgymnastik m.m Jeg også haft funktion som kostpædagog med 
aften- og nattevagter, og tilknytning til kontaktgruppe, plus alt det som efterskolelivet 
ellers indebærer.  

- Erfaringer med at indgå i et større lærerteam. 
- Indblik i pædagogisk relationsarbejde. 
- Erfaret processen i at lave opvisningsmateriale, og være på 

opvisningsturnéer. 
- Koreografi og proces til konkurrence i dans, hvor vi har vundet 

sjællandsmesterskaberne i dans for efterskoler i 2018/ 2019. 
 

 
2017 Medlem af BMMK og UMMK. 
”Børns møde med kunsten” og Unges møde med kunsten” giver nordjyske børn 
mulighed for at møde kunstnere i spændende inddragende forløb. Skoler, 
børnehaver, dagplejere, vuggestuer, kulturinstitutioner, foreninger, kirker, og andre 
aktører kan søge støtte til kunstnerens honorar og transport. BMMK forsøger at have 
et bredt felt af billedkunstnere, musikere, forfattere, dansere scenekunstnere, 
fotografer, designere m.m. Jeg er stolt af, at være medlem, da jeg selv savnede mere 
kulturelt input, som barn og ung i min opvækst i Nordjylland, og synes derfor at det er 
et vigtigt projekt. 
 
2014-2017 Danseformidler i projektet ”Ta fat om dansen”. 
Ta’ fat om dansen er et treårigt landsdækkende danseprojekt, der tilbyder 
inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle. Dans som udfordrer den enkelte i 
et kreativt, kunstnerisk fællesskab. Ta’ fat om dansen skal nå ud til mange tusinde 
mennesker i hele Danmark og er det største danseprojekt af sin art på dansk jord 
nogensinde. Projektets omdrejningspunkt er fire programmer, der skal give 
mennesker i alle aldre og samfundslag mulighed for at møde dans under vejledning af 
professionelle dansere. De fire programmer er: Dans i skolen, Unge på vej, Dans med 
din nabo, og året dans. 
 

- Jobbet har givet mig mulighed for at arbejde i en professionel organisation. 
- Jeg har lært at lave forskellige bevægelse- og motorikprogrammer, og 

forberede undervisningstimer til børn, unge, pædagoger og lærere i kreativ 
dans via labans bevægelsesteori.  

- Muligheden for at formidle dans til alle aldre.  
- Jeg har lært hvordan man integrere bevægelse og dans i skolesystemet, 

blandt andet ved at lave tværfaglig undervisning.  
 
 

 

J O B  O G  E R H V E R V E R S E R F A R I N G  

 

I N T E R E S S E R  
 

Bevægelse og dans. 

 

Holistisk sundhed. 

 

Kunst og kultur. 

 

Formidling. 

 

Personlig udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking 

 



  
 
 
2012- 2017 Danseunderviser og koreograf på Det Kongelige Teaters balletskole i  
Holstebro.  
Balletskolen i Holstebro er én af to satellitskoler, som Det kongelige Teater har 
etableret. Skolen i Holstebro er oprettet i tæt samarbejde mellem balletskolen, Det 
kgl. Teater og Holstebro kommune. Børnene på balletskolens danselinje danser dagligt 
to skoletimer. Udover at bibringe børnene glæden ved dansen, er det vort mål at 
klæde eleverne på til et liv i dansens verden, derfor foregår undervisningen på 
danselinjen på et højt professionelt niveau. 
 

- Jobbet har givet mig erfaring med at undervise på et elitært niveau. 
- Hvordan man underviser på forskellige niveauer og aldre lige fra 0. - 10. 

Klasse. 
- Udvikle nyskabende undervisning og koreografier. 
- Hvordan man arbejder i et team, med andre professionelle dansere og 

undervisere, og skaber et fælles show/ danseforestilling. 
- Erfaring med at koordiner, være ansvarlig og have overblik for det årlige 

show, lige fra manuskript, musik, koreografi, kostumer, sceneprøver og 
lysopsætning. 
 

2011-2014 Danseunderviser på Oure sommerhøjskole og Oure Malta. 

- Jobbet har givet mig mulighed for, at undervise og danse med en bred vifte 

af glade kursister fra alderen 3 – 90 år. 

- Det har videreudviklet mine sociale og pædagogiske færdigheder, da jeg 

også har fungeret som kostpædagog for unge kursister. 

2011 Danseunderviser i ”Huset”.                                                                                       

Huset er en socialpædagogisk fritidsklub for børn og unge i alderen 6-18 år. Der er en 

høj koncentration af beboer med anden etnisk baggrund end dansk, samt en del 

beboere med sociale problemer. 

2005- 2011 Gymnastik og danseinstruktør SGIF 2005-2011. 

Kommercielle jobs og performances: 

- Koreograferet stykke til fremvisning for Kronprinsparret i Holstebro oktober 
2016.  

- Danser i reklamevideo for tøjbutikken ”Føniks” i Norge 2016.  
- Performance og battling i waacking til ”Street star” i Stockholm 2016.  
- Danser i musicalen ”Fame” Herning kongrescenter 2015.  
- Danser i musikvideo ”Lipsstick lies” for gruppen ”Julias Moon” 2014.  
- Danser til Shells 100-års jubilæumsshow, i samarbejde med ”Team Jiyo”, og 

kunstnere som Bent Fabricius Bjerre 2013.  
- Danser i programmet ”Mentor” på Dr 1 med koreograf Toniah Pedersen 

2013.  
- Danser i Tivoli på pantomimescenen 2012. 

 
Fritid og frivilligt arbejde: 

- Playmaker-uddannelsen og job i Gam3 2012-2013.  
- Vinder af DM i show dance 2011.  
- Deltagelse til junior VM i Hip hop i Serbien 2007.  
- Vinder af DM i hiphop 2007.  
- Aktiv gymnast heriblandt juniorrep. hold 1994 – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

R E F E R E N C E R  

 

 

Kim Bech, Projektleder i fyrtårn midt 
Mail: Kim@balletskolenholstebro.dk 
 
Kent Sommer Mortensen 
Skoleleder balletskolen Holstebro 
Mail:ksm@balletskolenholstebro.dk 
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