Skapande skola / workshop med

3-8 år

Vi erbjuder två workshops som utgår ifrån föreställningen ”Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig”. Syftet med workshopen är att eleven ska få vara aktiv och prova olika uttrycksformer
såsom teater, mim och rörelse. Genom teater utvecklar vi vår förmåga till inlevelse och stärker
både vår egen identitet och får förståelse för andra. Dessutom utvecklar vi vår fantasi och samarbetsförmåga.

Workshopen innehåller ett kortare samtal där
barnen får berätta vad de kommer ihåg från föreställningen, vad den handlade om och om de kan
känna igen sig i antingen Hugo eller djurens situation. Vidare får de gestalta de olika karaktärerna i
föreställningen; vi improviserar djuren, jonglörer,
lindansare och andra cirkus-karaktärer. Slutligen får
alla barnen följa våra pedagoger i en koreograferad
minicirkus.
Med Isabell Ström och Elinne Leanderson - som
också är skådespelare i föreställningen.
Tid: 20 min lång - i anslutning till föreställningen.
Plats: i samma lokal som föreställningen ges.
Antal: Max 65 barn (3-5 år), 90 barn (6-8 år) +
personal

Workshop 2
Under workshopen får eleverna på ett lekfullt
sätt testa olika teater-, improvisations- och samarbetsövningar. Vi avslutar passet med att eleverna
får spela upp en kort scen för varandra, och det har
blivit allt ifrån ’slowmotion’-scener till en mini-cirkus. Eleverna får både vara skådespelare och publik
för varandra och vi pratar om hur vi ömsesidigt
påverkar varandra i dessa roller.
Foto: Martin Skoog. Layout: Carin Lundhquist Frenning

Workshop 1

Med Isabell Ström och Elinne Leanderson - som
också är skådespelare i föreställningen.
Tid: 60 min
Plats: gymnastiksal eller dyl
Antal: Max 25 barn, och minst 2 vuxna.

Vi kan skräddarsy skapande skola projekt för era ändamål. Kontakta oss!
Följ oss på

boulevardteatern.se
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Hugo

har ofrivilligt lämnat livet som cirkusartist bakom sig och råkat hamna långt ute
i skogen. Med ett förflutet som lindansare är Hugo förstås ingen vanlig krokodil,
han älskar att sticka och baka och vill inget hellre än att få besök i sitt prydliga lilla hus. Men att skaffa vänner i skogen är inte helt lätt – så fort Hugo dyker upp flyr
de andra djuren för livet och snart går vilda rykten om att ett livsfarligt monster kommit till trakten. Hugo
försöker göra det bästa av situationen och sätter genast en plan i verket för att bli accepterad. Förhoppningsvis vågar de andra djuren komma tillräckligt nära för att inse att trots att Hugo är stor, grön och hårdhudad
så har han faktiskt ett hjärta av guld...
(Efter Mia Nilssons bok med samma namn.)

Fantasi, drama, spänning & humor i musik, sång, mim och berättande.

Tekniska specifikationer

Medverkande

Priser
Pris: 10500 kr första föreställning | 9500 kr andra
förest. Samma dag/samma lokal
Resor: 70 kr/mil
Traktamente 3 x 370 kr
Logi: 3 enkelrum
Moms tillkommer med 25%
Priserna gäller t.o.m 31/12 2019

Medverkande: Gustav Lundkvist,
Elinne Leandersson och Isabell Ström
Regi & dramatisering: Roger Westberg
Musik & sångtexter: Jörgen Aggeklint
Scenografi: John Söderberg
Kostym: Malin Tivenius

Foto: Martin Skoog. Layout: Carin Lundhquist Frenning

Målgrupp: 3-8 år
Maxpublik: 65 barn (3-5 år), 90 barn (6-8 år) + personal
Speltid: ca 40 minuter
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim
El: 2 st separata 10 amp uttag
Mörkläggning: önskvärt
Scenstorlek: 6 x 5 m | Takhöjd: 3 m
Bärhjälp: 1 person

Information
Yvonne Granath 073-759 89 64
yvonne@boulevardteatern.se
www.boulevardteatern.se

Hugo - elak, blodtörstig och ... JÄTTEFARLIG?
En bok av Mia Nilsson

Följ oss på

boulevardteatern.se
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