
Skuespiller- og danseralliansen 
i samarbeid med PRODA 

Sommeruke 2014 
ekstratilbud på PRODA 

Ballett  10 - 13 juni kl. 09.00-10.30 
ved Christopher Kettner 

 

Samtidsdans 10 - 13 juni kl. 10.30-12.00 
ved Robert Poole 

 

Basistrening 10 - 11 juni kl. 10.00-12.00 
ved Kaja Sætre 

 

Foredrag om restitusjon 12 juni kl. 12.00-13.30 
ved Hege H. Østbye   ny dato! 

For:    PRODA-brukere og ansatte i Alliansen 
Sted:  PRODA  Oslo, Marstrandgt 8, 0566 Oslo 
Enkeltklasser eller hel uke  
OBS! Påmelding kun til basistrening, eksklusivt tilbud kun 8 plasser per gang. 
Påmelding til post@proda.no 

mailto:post@proda.no


10 - 13 juni   kl. 09.00 -10.30 

Christopher Kettner  
Ballett 

Christopher har vært ansatt som danser ved 
Nasjonalballetten siden 1993, de senere årene har han 
arbeidet som ballettmester for kompaniet. 

 

Han har i tillegg undervist på forskjellige nivåer og hatt 
innstudering/repertoar ved Operaens Ballettskole, Den 
Norske Balletthøyskole og Kunsthøgskolen i Oslo.  

 

Christopher Kettner gir kompaniklasser ved 
Nasjonalballetten og har undervist ballett ved PRODA en 
rekke ganger de siste årene. 



10 - 13 juni   kl.  10.30 -12.00 

Robert Poole teaches contemporary dance. 

He has worked with many international ballet companies 
and was a solo dancer with: Ballet Rambert in London, 
Scapino Ballet in Rotterdam, and Ballet Frankfurt under 
William Forsythe.  
 

Robert has had his own company "Moving words" in 
Berlin, and worked for several years in Spain. 
 

Robert Poole had developed his own style of teaching and 
has made a lot of choreographies. He has been holding 
workshops and teaching in Berlin, Munich, Brussels, 
London, Iceland, Sweden and Spain. Robert Poole has in 
2013 been a guest teacher at Carte Blanche. 

Robert Poole  
Samtidsdans 



Kaja Sætre 
Basistrening 

Kaja Sætre er fysioterapeut med en mastergrad i 
idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole. Hun jobber 
til daglig på NIMI ved Ullevål stadion og er fysioterapeut 
for dansestudentene ved KHIO. Der har hun blant annet 
ansvaret for basistreningen av de klassiske danserne. Kaja 
har bred erfaring som idrettsfysioterapeut og har jobbet 
med utøvere fra friidrett til skicross. 

 

Økten vil være lagt opp med en kortere teoridel (ta med 
notatblokk) og mye praktisk jobbing med basistrening for 
dansere. 

Hovedfokuset vil være å forebygge skader og plager, samt 
tilrettelegging av denne treningen i praksis.  

Det vil være eksempler på øvelser og hvordan man kan 
legge opp treningen mest mulig effektivt.  

Økten vil inneholde elementer av styrketrening, 
balanse/kontroll og kondisjonstrening. 

 

 

 

10-11 juni   kl. 10.00-12.00 

OBS! Påmelding – bare 8 plasser per gang! 



Hege Holte Østbye er utdannet danser ved Rambert School 
i London (1992-1995). Hun har vært profesjonell danser i 
15 år, bl.a. mange år ved Carte Blanche. Våren 2012 
fullførte hun en Bachelor i Idrett ved Høyskolen i Bergen og 
er sesongen 2013/14 prøveleder ved Carte Blanche.  

  

I sin bacheloroppgave sammenliknet Østbye ”bevissthet 
rundt og kunnskap om restitusjon, blant utøvere og 
støtteapparat innen idrett og dans”. Hun fant til dels store 
avvik i hvordan de to miljøene jobber med restitusjon.   

  

Østbye vil gi et foredrag om restitusjon for dansere, der 
man kommer innom begrepet, tiltak og hvordan integrere 
det i hverdagen.  

Hege Holte Østbye 
Foredrag 

Restitusjon i en dansers hverdag 

12 juni   kl. 12.00-13.30 
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