WORKSHOP I SKUGGSPELSTEATER
mer än bara teater!

I

dén bygger på att skådespelare och publik möts och skapar tillsammans.
Teaterformen är ett utmärkt sätt att behandla teman ur den föreställning man just sett, eller ämnen som är
aktuella i undervisningen. Teaterns alla möjligheter till gestaltning med stiliserade karaktärer, frihet i tid och rum,
ljus och ljud - finns att tillgå snabbt och enkelt med skuggspelsteater.
Vi kommer till er med material och två skuggspelsscener.
Vi börjar med att berätta lite kort om skuggspelets historia och lär ut:
• hur man berättar och gestaltar en historia
• enkel docktillverkning och röstanvändning
• hur man spelar skuggspel
• hur man använder ljus, ljud, mm.
Därefter delas eleverna i två grupper (två klasser) och arbetar i varsitt (klass)rum, under handledning av
skådespelarna (som gärna tar hjälp av personalen). Eleverna jobbar i grupper om 3-4 och får hitta på var sin kort
berättelse. De tillverkar sina egna skuggspelsdockor och kulisser i papp, och workshopen avslutas med att de olika
grupperna spelar upp sina pjäser för varandra.
Vi har med oss material till dockor och kulisser, det enda ni behöver bidra med är pennor, saxar (helst en/barn) och
två rum som går att mörklägga.
Vi har arbetat med låg- och mellanstadiebarn i hela Norden, tonåringar på Dramaten, med barn-hemsbarn i Indien
och gymnasieelever i Belgrad och Tunis! Vi har också haft workshops med lärare/förskolelärare. Barn, tonåringar
eller vuxna - vi skräddarsyr vår workshop efter era behov.
Deltagare:
Längd:
Lokal:
Pris:

ca 50 personer eller 2 klasser med lärare
ca 4,5 timmar inkl. lunch
2 mörklagda (klass)rum med arbetsbord, varav ett större, typ kateder
14 000 kr inklusive material. Resor 70:-/mil, logi & traktamente för 2
personer Ring för mer info om subventioner i ditt län/kommun!
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