
PUA TRAILER sep okt 2020 

 

Samarbetade med filmskaparen Balint Holecz där vi gjorde en trailer för PUA 
projektet och scenkonstdagarna.  
 
ARVIDSJAUR KONSERT okt 2020 

 
Var med och hjälpte till att fotografera och fota. De spelade även i Arjeplogs kyrka. 
Arrangerades av Musikteatern. 



DANSWORKSHOP / FILM okt nov 2020 

 
 
Dansworkshop i Arvidsjaur för Felicia Häggqvist (Arvidsjaur) & Molly Flinkfeldt 
Jansson. (Arjeplog) med pedagogen Emelie Hedlund. 
 
Under dagarna fick ungdomarna genom en koreografi öva sig på sceniskt uttryck 
och samspel. De gick även in på hur man ska träna/ta hand om sin kropp för att  
hålla som dansare flera år framöver.  
 
Jag och Harleen Kalkat samtalade och planerade innan med pedagogen Emilie om 
mötet med dansarna. Jag välkomnade och hostade besöket på Medborgarhuset i 
Arvidsjaur samt dokumenterade. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DANSWORKSHOP- FILM & REDIGERING 

Den inrepeterade koreografin efter PUAs workshop med Emelie Hedlund filmade jag 
därefter och video redigerade den. Det färdiga resultatet visades sedan upp i 
Arjeplog, samarbete musikteatern med Youth up north. Filmen delades på 
Kulturakademins PUA sida. 
 
 
 
SNÖVIT KOREOGRAFI nov dec 2021 

 
 
Dansare från Arvidsjaur och Arjeplog fick vara med att skapa gäst koreografier till 
Arvidsjaurs Kulturskola’s filmproduktion “Snövit- en grym saga”.  
 
På grund av den rådande pandemin så kunde inte dansarna vara på plats med 
Arvidsjaurs kulturskola grupper utan detta skedde då digitalt. Arvidsjaur Kulturskola 
ser fram emot framtida samarbeten med dessa dansare när möjligheten ges. 
 
 
 



DANSDUO TRAILER jan 2021 

 
 
Dansduon Felicia Häggqvist (Arvidsjaur) & Molly Flinkfeldt Jansson. (Arjeplog) har 
skickat in ansökan till Leader Lapland 123 Kör, för att söka att skapa en dansfilm 
trailer. De blev beviljat stöd.  
 
Jag, Harleen Kalkat samt filmaren Kasia Baranowska hjälpte till att planera 
utformning av dans duons 4 danser samt med en del som ska bli vara att dansduon 
uppmuntrar andra unga till att utöva dans. 
 
Filmad på Medborgarhusets scen, Arvidsjaur. Vi blev tvungna att skjuta fram delar 
av filmningen till vår pga en av en dansare blev sjuk. Jag hjälpte till med lokaler vid 
inspelning. 
 
DIGITALA SÅNGLEKTIONER MED JILL jan 2021 



 
 
Ramona Noren: 
“Det gick jättebra. Och man fick lära sig så mycket” 
 
Emma Reinholdsson: 
“Det gick superbra, hon är grym på att lära ut! Jättekul verkligen :)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 


