
Katrine er formidler af ridekunsten 
og hvad der ellers melder sig i 
relationen mellem hest og men-
neske. 

Siden 2005 har hun hjulpet hes-
teglade mennesker på vej ind i 
hestenes verden af bevægelse og 
frihed samt skolet egne og andres 
heste i akademisk ridekunst, som 
er den gren af ridekunsten, der til-
skrives Bent Branderup, med stor 
vægt på den fine kommunikation 
og hestenes glæde og holdbar-
hed. Katrines mål er at formidle 
nærvær, tillid og struktur i skolin-
gen af og relationen til hestene.

Læs meget mere på:

www.contemporaryartofriding.com

I nyere tid har hesteverdenen distanceret sig fra de klassiske idealer i både posi-
tive og negative heseender; set fra hestens perspektiv. Både noget hårdhed og 
noget blødhed er forsvundet. Lad os få blødheden tilbage!
 
Hvis man ønsker en sikker, sund og holdbar ridehest, må man uddanne den om-
hyggeligt med det mål for øje. Man må først og fremmest skabe og vedligeholde 
glæden ved at bevæge sig sammen. På den måde kan vi begynde “at gøre” ting 
sammen med hesten, samtidig med at vi formår bare “at være” sammen og til 
stede. Lige så stille opløses illusionen om, at der er en forskel på de to - “at gøre” 
og “at være”.
 
Det handler om den magiske forbindelse, som alle hestefolk ønsker at opleve. 
Det handler om dansen og om “kentauren”. Og det handler om at finde sin egen 
vej imod det.

I de øjeblikke, hvor samspillet mellem hest og rytter foregår via balance og fine 
signaler kan kunsten begynde. Den gør det ikke altid, men når den gør, begynder 
de to at danse til ingen andres fornøjelse end deres egen. Ridekunsten er en lev-
ende organisme som al anden bevægelseskunst, hvor kunstværket opstår som 
en smukt klingende harmoni, hvorefter det kun består i en følelse hos udøveren 
eller opleveren.

Om Katrine Buur Om rideKunsten

Om undervisningen

Mange indser ikke, at meget simple værktøjer adskiller dem fra at nå den kontakt, 
de gerne vil have til deres hest. Simple betyder imidlertid ikke, at man ikke skal 
arbejde hårdt for det. Simple betyder ikke, at det ikke vil tage tid. Simple betyder 
ikke, at man ikke har brug for en hjælpende hånd. Tværtimod.
 
Det betyder bare, at hver gang man har fået placeret en brik i puslespillet, tegner 
hele motivet sig tydeligere, og det føles som om man allerede vidste det - et eller 
andet sted.
 
Det, der i begyndelsen kan virke som usammenhæn-
gende fragmenter, kommer til at hænge bedre sam-
men, jo mere man lærer. Det bliver lettere og lettere 
selv at komme til svaret på en problematik, jo bredere 
en basisuddannelse man har som fundament.
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