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Lær at tale dansens sprog ved hjælp af udtryk og inspiration fra koreografen Laban.

Præsentation af Rudolf Laban
Rudolf Laban var en koreograf, som levede fra 1879 til 1958. En koreograf er en person, der udvikler
danseserier. Han udviklede også ord og udtryk, der kan bruges til at tale om bevægelse.

De udtryk kan bruges, når I skal beskrive og analysere bevægelser i fx dans. Desuden kan man bruge
udtrykkene som hjælp til at skabe nye dansetrin og serier.

BESS-konceptet
Rudolf Labans bevægelsessprog tager udgangspunkt i BESS-
konceptet. Man kan beskrive alle bevægelser ud fra BESS.

BESS i praksis
BESS kan man først og fremmest bruge til at lære at bruge
kroppen så varieret som muligt. Man kan øve sig i at
bruge forskellige dele af kroppen. Man kan også øve sig i at
bevæge sig i andre niveauer, end man er vant til.

Samtidig kan man bruge BESS som inspiration, når man skal
skabe sin egen koreografi. Man kan fx stille den opgave, at
bevægelserne primært skal foregå i det lave niveau (tæt på
gulvet). 

Uppercut Danseteater, youtube.com.
Laban bruges ofte til at beskrive og analysere moderne dans som i videoen. ©
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Fakta

BESS-konceptet

B – Body, krop

E – Effort, bevægelsens dynamik

S – Space, rum

S – Shape, form

Vidste du, at ...

al slags dans kan beskrives ud
fra Labans bevægelsessprog.
Moderne dans er dog den
stilart, hvor det er mest brugt. 

http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/om-forfatterne/let/


Body/krop
Med "Krop" tager man udgangspunkt i, hvilke dele af kroppen der er med i bevægelsen. Man kan også
beskrive, hvilke bevægelser man laver (hop, løb, gang, balance, kast, træk osv.).

Effort/dynamik
Dynamikken kan være kraftfuld eller let, men også langsom eller hurtig. 

Space/rum
Begrebet "rum" dækker over, hvor bevægelsen foregår. Det
kan være det personlige eller generelle rum. Det personlige
rum er den plads, man kan nå uden at slippe jorden med én
del af kroppen. På billedet ses fx, hvordan den bageste fod
bliver i gulvet, imens man træder frem på den anden fod.

Modsat er det generelle rum det, man kun kan nå ud i ved at
flytte sig fra udgangsstedet. Det gælder fx, hvis man flytter sig
et par skridt til den ene side.

Man kan også forklare, i hvilket niveau i rummet en bevægelse
foregår. Det kan være i det lave niveau tæt ved gulvet, i det
mellemste niveau eller i det højeste niveau. Forskellige dele af
kroppen kan godt befinde sig i forskellige niveauer. Hvis man
sidder på gulvet med armene strakt op over hovedet, befinder

hænderne sig i det høje niveau, mens resten af kroppen befinder sig i det lave niveau.

 

 

©Clio Online, 2015.
Brug BESS til refleksion og udvikling af danse.

Modelfoto: Colourbox.com.

På billedet ses, hvordan den bageste
fod bliver i gulvet, imens man træder
frem på den anden fod.
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Shape/form
Formen af en bevægelse kan beskrives, ud fra hvad der
tegnes i luften eller på gulvet, når man bevæger sig. Når man
svinger armene rundt, tegner man fx cirkler i luften. Når man
går fremad, ville man efterlade et spor i en lige linje, hvis man
havde maling under fødderne.

Man kan også beskrive bevægelsens form ud fra kroppens
form. Man kan gøre sig bred som en dør, smal som en pind,
rund som en bold eller dreje kroppen som en skrue.

©Modelfoto: Colourbox.com.

Hænderne er i det høje niveau, men
resten af kroppen er i det lave niveau.
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