För åk 3-5
Föreställningen börjar med korta mimnummer
på olika teman:
självkänsla, politik, klimatet, 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.
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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! kan bokas som föreställning eller workshop för Skapande skola.
En extra mimworkshop i direkt anslutning till föreställning kan bokas till.
(NU! är tänkt som en uppföljare till Did I really? - ett mimäventyr på engelska.)

Av & med: Ed Damron
Regi: Vidisha Mallik
Publik: årskurs 3 - 5
Publikantal: 1 skolklass/ 25 elever
Speltid: ca 50 minuter
Bygg⁄ rivtid: ca 30 min förberedelse i klassrum hos er
Pris: 6 500kr, 2:a föreställningen samma dag och ort 6 000kr
(2 900kr för extra mimworkshop 30 min) läsåret 22-23

Inom Skåne inklusive allt, utanför Skåne tillkommer resekostnader och traktamente.
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NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet.
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.
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