SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2019/20

KÄRA NÅN!

		NU!

förskolan - åk 1
åk 3 - 5

Teaterföreställningar & Skapande Skola för elever från förskolan – åk 9
Expressteatern har i många år samarbetat med många av Malmös skolor samt i flera kommuner runt
hela Sverige med olika Skapande Skola-program, och vi kommer gärna till er skola och möter
era elever under det kommande läsåret!
Våra Skapande Skola-program utgår från det egna forsknings-projektet Kroppens Fantasi –
mim i skolan, att använda mim för att stödja inlärning i klassrummet. Alla barnen är jämlika i arbetet
med mim. Oavsett språk kan alla vara med och alla förstår. Det fysiska språket fångar även barn
som annars kan ha svårt att koncentrera sig i klassrummet.
Dessa Skapande skola-projekt syftar till att ge lärare och elever verktyg att på egen hand arbeta
vidare med mim och teater i undervisningen. Mimens unika språk gör det möjligt att arbeta utan
det talade språket, mimen talar direkt till oss alla oberoende av modersmål eller eventuella
funktionshinder. Vi och lärarna fastställer ofta, att när barnen får mima framträder plötsligt nya sidor
hos barnen, t ex inte sällan den blyge och tyste som plötsligt tar plats i klassen.
Vi vill ta vara på barnets naturliga lust att röra på sig, som genom mim blir en tillgång i
undervisningen. Vi vänder oss också till klassläraren, som kan tillvarata de metoder vi använder i
våra skapande skola-projekt i sitt fortsatta arbete med klassen.

Kontakta oss om ni är nyfikna på våra koncept eller har en specifik idé!
Saknar ni någon tidigare föreställning eller har förslag på samarbete utanför detta
program- tveka inte att höra av er! Vi diskuterar gärna ett upplägg som passar er skola!
Ed Damron & Vidisha Mallik/Expressteatern
Om Expressteatern
Sedan 1990 är teatern hemmahörande i Malmö och med egen scen i centrala Malmö, spelas föreställningar
både hemma och på turné. Hittills har teatern gjort närmare 40 uppsättningar, varav merparten för barn- och
ungdoms-publik. Ed Damron och Vidisha Mallik har skrivit, spelat eller regisserat samtliga av Expressteaterns
produktioner. 2018 erhöll Ed Damron Malmö Stads Kulturstipendium för Värdefulla insatser!

KONTAKT: Kajsa Littgren/ producent
Mejl: kontor@expressteatern.nu
Telefon: 040-12 41 11

läs mer: http://www.expressteatern.nu/skapande-skola/
vår hemsida: http://www.expressteatern.nu/

KÄRA NÅN!

För f-skola - åk 1

Målgrupp:
5-7 år, förskolan - åk 1
Upplägg:
Teaterföreställning och workshop i
kroppsspråk och komik
Koppling till LGR & skolämnen:
Biologi/ Svenska/ Idrott & Hälsa
Mål:
Vi lär barnen att använda kroppen,
och hur kroppen och rytmen
påverkas av känslor.

Pass 1: Teaterföreställning, besök eller gästspel på er skola/ i er kommun: (ca 40 min)
Eleverna ser föreställningen KÄRA NÅN!
Viola är en äldre dam som tar sin tid, i en omständlig, komisk och poetisk anda. Vardagens bestyr
med glasögonen, käppen, posten, tidningen, kaffet och minnena.
Så dyker Marit från Härlig Hem Hjälp (HHH) upp, och vänder upp och ned på Violas värld.
I denna föreställning får den unga publiken göra bekantskap med ålderdomen. Genom komiska
förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken uppleva att de kanske har mycket gemensamt
med de äldre.
Pass 2:
Workshop KÄRA NÅN! på er skola (30 min) - Kroppspråk och komik
I denna workshop lär barnen sig att använda kroppen för att spela fram enkla, komiska situationer.
Vi undersöker hur känslor påverkar kroppen och rytmen. Workshopen börjar med en kort uppvärmning samt en introduktion till mimkonst. Därefter arbetar vi med korta, fysiska improvisationer.

Teaterföreställning: Besök på Expressteatern i Malmö:
Maxpublik: 50 elever
Pris: 85 kr per elev
(Medföljande pedagoger betalar ingen biljett, men måste boka plats)
Teaterföreställning: Gästspel på er skola/ i er kommun:
Maxpublik: 50 pers plant golv, 75 pers scen & salong

Pris: 8 500kr (2:a föreställningen samma dag och lokal 8 000kr)

Mim-Workshop: Max antal elever: 20/skolklass
Pris: 3 500 kr/ workshop (vid bokning av 2 el 3 workshops per dag)
Inom Skåne inklusive allt, utanför Skåne tillkommer resekostnader och traktamente. (Pris gäller läsåret 2019/20)

Kontakt: Kajsa Littgren/ producent, kontor@expressteatern.nu 040- 12 41 11
Med stöd av

NU!

För åk 3-5

Målgrupp: åk 3-5
Upplägg:
Klassrumsföreställning (50 min)
Koppling till LGR & skolämnen:
Idrott & Hälsa/samhällskunskap
Mål: Att väcka intresse för
mimkonsten och kroppsspråk visa eleverna hur enkelt det
kan vara att skapa teater med
endast kroppen och fantasin
som verktyg. Detta ger klassen
en annorlunda upplevelse i
klassrummet.

Föreställningen
börjar med korta mimnummer,
på olika teman: självkänsla, politik,
åldrandet,och vår relation till
maskiner..
Tanken med föreställningen är att visa
den unga publiken hur man med hjälp
av endast kroppen och fantasin
kan skapa rolig och
intressant teater.

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar
om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen
som styr vad vi gör och hur vi gör det.
Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till
slut är hela publiken med och mimar. Delvis tack vare den digitala
revolutionen, där Youtube och dataspel är vardag, har den unga
publiken en snabb uppfattningsförmåga för rörliga bilder. Denna
färdighet fungerar även när ungdomar tittar och provar på mim,
då barnens egen fantasi får möjlighet att färdigställa ”bilderna”.
Under föreställningen får eleverna använda kroppspråk och enkel
mimteknik för att skapa teaterscener. Även om föreställningen är
skapad för skolan i första hand, kan NU! även spelas i andra
sammanhang där ungdomar möts, såsom på bibliotek,
fritidsgårdar eller flyktingboenden.

NU! är tänkt som en uppföljare till
klassrumsföreställningen Did I really? ett mimäventyr på engelska. Mimnumren
kan presenteras med engelska eller svenska
som arbetsspråk enligt önskemål.
NU! kan bokas som föreställning eller som
Skapande skola program. I samband med
föreställningen, kan vi även erbjuda en extra
workshop i mim för Skapande Skola, där
barnen kan utveckla sin egen förmåga att
skapa korta, komiska nummer.
Denna mimworkshop kan eventuellt även
användas till att stödja ett specifikt ämne
såsom ex engelska, historia, naturkunskap.

Av & med: Ed Damron
Publik: årskurs 3 - 5
Publikantal: 1 skolklass
Speltid: ca 50 minuter (inkl pedagogiskt arbete i mim)
Bygg⁄ rivtid: Ingen alls! Spelas i ett klassrum hos er!
Pris: 6 000kr (2:a föreställningen samma dag och ort 5 500kr)
Extra workshop: 30 min, 2 900kr (i anslutning till föreställningen)
Inom Skåne inklusive allt, utanför Skåne tillkommer
resekostnader och traktamente. (Pris gäller läsåret 2019/20)

Kontakt: Kajsa Littgren/ producent, kontor@expressteatern.nu 040- 12 41 11
Med stöd av

