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Den 27. januar 2020 

NYE MULIGHEDER FOR AT VIDEREUDDANNE SIG INDEN FOR DANS OG KOREOGRAFI 
Fra 2020 udbyder Den Danske Scenekunstskole to nye kandidatuddannelser. 

Akkrediteringsrådet har godkendt to kandidatuddannelser på det scenekunstneriske områder. Begge 
uddannelser optager studerende med start i august 2020. 

Kandidat i koreografi/MFA in Choreography 
Den helt nye kandidatuddannelse i koreografi fokuserer på to områder og deres indbyrdes relation: fysisk 
praksis og koreografisk produktion. Uddannelsen indgår i det nyetablerede faglige fællesskab ”Nordic 
Choreographic Platform” (NCP), som er et samarbejde mellem scenekunstskolerne i København, Oslo, 
Helsinki og Stockholm. Der vil være undervisning og udveksling på tværs af de fire institutioner med henblik 
på at styrke de studerendes internationale perspektiv og netværk. Kandidatuddannelsen giver bachelorer i 
dans og koreografi fra Den Danske Scenekunstskole og tilsvarende uddannelser mulighed for at 
videreuddanne og specialisere sig.  

”Med den nye uddannelse imødekommer vi et behov i kunst- og kulturbranchen for koreografer, der kan være 
med til at udfordre og udvikle kunstformen. Kandidaterne kommer til at blive specialiserede inden for det 
koreografiske fagområde med et solidt grundlag for at skabe et bæredygtigt, internationalt arbejdsliv som 
kunstnere,” udtaler professor og uddannelsesansvarlig Rasmus Ölme. 

Kandidat i danseformidling/MFA in Dance Partnership 
Uddannelsen i danseformidling har eksisteret som en toårig overbygningsuddannelse siden 2008, men 
overgår i 2020 til at være en kandidatuddannelse. Uddannelsens mål er at forene kunstnerisk og pædagogisk 
praksis, så kandidaterne bliver i stand til at udvikle og gennemføre kunstneriske projekter, hvor deltagernes 
kropslige, sociale og kreativt skabende oplevelser er centrale. 

”At vi nu har fået anerkendelse af, at vores uddannelse lever op til de europæiske kvalitetsstandarder, er et 
dejligt skulderklap. Vores dimittender er efterspurgte i kunstneriske og sociale projekter, hvor dans, bevægelse 
og deltagelse er nøgleelementer,” fortæller Laura Navndrup Black. 

https://ddsks.dk/da/kandidatuddannelser


 
 

Sidste år lancerede Scenekunstskolen den tværfaglige kandidatuddannelse i scenekunst. Med i alt tre 
kandidatuddannelser placerer skolen sig blandt de bedste i Europa i forhold til uddannelsernes faglige niveau. 

Alle tre kandidatuddannelser bliver udbudt på engelsk.  

Ud over kandidatuddannelserne udbyder Scenekunstskolen fem bacheloruddannelser i skuespil, musical, 
dans og koreografi, iscenesættelse og scenekunstnerisk produktion samt en diplomuddannelse i 
producentvirksomhed og kulturledelse 

 

FAKTA OM SCENEKUNSTSKOLENS KANDIDATUDDANNELSER 

Uddannelse ECTS Sprog Pladser Ansøgningsfrist    

Kandidat i koreografi 120 engelsk ca. 6* 4. februar   

Kandidat i scenekunst 120 engelsk/dansk ca. 15 20. februar   

Kandidat i 
danseformidling    120 engelsk op til 7* 1. april   

*Kandidatuddannelserne i koreografi og danseformidling optager studerende hvert andet år. 

 

VIL DU VIDE MERE? 

ddsks.dk/da/kandidatuddannelser 

Uddannelsesleder dans og koreografi, Rasmus Ölme, 41 72 20 85 
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