Expressteatern presenterar klassrumsföreställningen

DID I REALLY?
ett interaktivt mimäventyr på engelska

för åk 4-6

Den ondskefulle Mr X,
utklädd till vaktmästare,
stjäl barnens känslor.
Detta blir upptakten till ett mimäventyr
som barnen deltar i (och delvis leder)
i jakten på Mr X.

“Tack för en
mycket inspirerande
föreställning. Mina elever var
mycket entusiastiska. De går
fortfarande omkring och mimar.”
Lena Getz Ängelholms Montessoriskola.

“...de lärare som var med under
föreställningarna,
sa unisont på vårt senaste kulturmöte, att
föreställningen var fantastiskt bra och att
skådespelaren verkligen kände av vilka elever
som kunde medverka i olika grader.”
Pia Mårtensson Östra Göinge

Koppling till LGR & skolämnen:
Engelska / Idrott & Hälsa
Mål: Att ge eleverna och läraren nya sätt
att arbeta med språk och teater, att göra
det lättare för barnen att interagera och
spela teater på engelska.

Denna interaktiva pjäs framförs på engelska för barn, åk 4-6.
Did I Really? är skapad som en överraskning i skolan.
Genom att mima och prata engelska tillsammans med
skådespelaren, kommer barnen med i pjäsens värld och får
uppleva en fantasiutflykt i klassrummet.
Idén till föreställningen har vuxit fram under Expressteaterns
projekt Kroppens fantasi – mim i skolan, där mim används i
undervisningen av skolämnen. Genom att barnen får
gestalta engelska ord i mim tillsammans med skådespelaren,
stöds inlärningen med hjälp av kroppen och fantasin.
Föreställningen är även tänkt som inspiration för lärare.
Did I really? kan bokas för Skapande Skola, och
extra workshop i anslutning till föreställningen kan bokas till

Av och med: Ed Damron
Regi: Vidisha Mallik
Publik: Årskurs 4-6
Publikantal: 1 skolklass/25 elever
Tekniska krav: Inga alls!
Speltid: ca 55 minuter inkl 10 min pedagogiskt
arbete i mim
Bygg/rivtid: ca 30 min förberedelse i klassrum hos er
Pris: 6 500kr (2:a föreställningen samma dag och ort 6 000kr)
(läsåret 22/23)
Extra mimworkshop: 30 min, 2 900kr (i anslutning till föreställning)
Inom Skåne inkl allt, utanför Skåne tillkommer resekostnader & traktamente

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

