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At starte på ens Eriksmindeopgave, er en stor ting på Eriksminde efterskole. Den 
første tanke er hos de fleste, inkl. mig selv, er “for jeg nu valgt det rigtige?” 
 
Det første der kom til mig, var at jeg gerne ville lave noget med dans. Det er en ting 
som jeg har dyrket meget gennem mit liv, og det var en ting jeg savnede på det 
tidspunkt.  
Jeg kommer frem til en ide om at lave 6 koreografier, der skulle handle om 
forskellige perioder af mit liv. Jeg brugte det meste af den tid vi fik, på at 
koreograferer og øve mine danse. Det går lidt op for mig at det vil tage lang tid at 
skulle koreograferer, øve, filme og redigere så meget. Jeg begynder også at tænke at 
det er lidt kedeligt at skulle lave så meget det samme. 

 
 Jeg får en ide om at jeg også vil lave en kunstvideo, der 
også skal handle om dans. Så har jeg igen lidt en slags 
pause periode, hvor jeg bruger den tid jeg for på at filme 
forskellige æstetiske ting, uden helt at vide hvor jeg vil 
hen med det, eller hvad mit samlede udtryk skulle blive.  
 
Helt til sidst i forløbet kommer jeg på hvad min opgave 
skal være. Dance Is Art. Jeg får samlet så jeg har en 
kunstvideo, en koreografi video, nogle dansere i 
keramik og tre tegninger af dansere, på meget få uger. 
Det går ekstremt hurtigt fra jeg får ideen om et 
helhedsbillede og et emne til at jeg fik det ført ud i 
virkeligheden.   

 
Jeg er meget glad for mit endelige resultat, især fordi at jeg flere gange i processen, 
har stået med en følelse af at spilde min tid. Men at det er meget vildt til sidst at 
kunne samle alt det man har brugt sin tid på, til et helhedsbillede og et udtryk man 
ikke selv endnu var klar over at man havde skabt. 
 
Nu står jeg med en følelse af at jeg “valgte det rigtige”. Jeg valgte at arbejde med 
Dans, hvilket jeg har været glad for. Jeg har lavet mange ændringer undervejs men 
jeg har fået arbejdet med emner der interesserede mig, samtidig med at jeg har 
fundet nye.  
Undervejs  i processen har jeg fået en masse inspiration både fra mit eget projekt 
men også fra andres. Så jeg har også en masse både lyst og mod på fremtidige 
projekter. Der sikkert også ender ud på en helt anden måde end man lige havde 
forestillet sig. 
 


