Skapande skola

med

4-10 år

VART TOG MIN IGLOO
Ett magiskt
VÄGEN?
arktiskt äventyr!

Vi erbjuder två workshops som utgår ifrån föreställningen ”Vart tog min igloo vägen?”.
Workshopen syftar till att fördjupa teaterupplevelsen och fånga upp tankar och reflektioner efter
föreställningen, vi diskuterar klimatfrågan; vad som sker och vad vi kan göra för att påverka
klimatet positivt. 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 ställa frågor kring, och berätta vad de
kommer ihåg från föreställningen. Vidare får de
gestalta de olika karaktärerna i föreställningen;
vi improviserar valrossen, renen, oljeborraren,
forskaren, oljebossen och politikern. Vi provar att
forma ljudvärlden och diskuterar miljöpåverkan
med utgångspunkt från den smältande isen.
Slutligen får alla barnen följa våra pedagoger i en
koreograferad hyllningsdans till livet.
Tid: 20 min - i anslutning till föreställningen.
Plats: i samma lokal som föreställningen ges.
Antal: Max 65 barn (4-6 år), 90 barn (7-10 år) +
personal.

Workshop 2
Under workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt
testa olika teater-, improvisations- och samarbetsövningar med utgångspunkt från föreställningen. Vi
diskuterar klimatfrågan, vad som sker och vad vi
kan göra för att påverka klimatet positivt. Vi avslutar
passet med att eleverna får spela upp en kort scen
för varandra, och det har blivit allt ifrån ritade bilder med improviserade musikstycken till egna tolkningar av en favoritscen ur föreställningen. Eleverna
får på så sätt både vara skådespelare och publik för
varandra och vi pratar om hur vi ömsesidigt påverkar varandra i dessa roller.
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Workshop 1

Tid: 40 min
Plats: gymnastiksal eller 2 klassrum
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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