Pedagogiska paket för elever och
lärare - utbud för våren & hösten 2013.
Kompetenscentrum - scenkonst i grundskolan
Kompetenscentrum - scenkonst i grundskolan, är ett projekt som pågår
under 2012 - 2013 och som syftar till att samla kompetens kring pedagogiska metoder för att arbeta med kultur i skolan.
Riksteatern Västernorrland ser ett behov av att öka samverkan mellan
skolor och kulturaktörer för att säkerställa barn och ungas rätt att ta
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del av och att själva få skapa kultur.
Projektet drivs av Riksteatern Västernorrland - tillsammans med
Riksteatern och Landstinget Västernorrland.
Välkomna att ta del av vårt utbud!

Målgrupp: 7-16 år + lärare

TEATER

Riksteatern Västernorrland erbjuder teaterworkshops,
som kan skräddarsys utifrån lokala behov. Under 1-2
dagar får eleverna prova på exempelvis samarbetsövningar, teaterlekar, sensitivitetsträning, improvisationer, fantasiövningar, gestaltning samt hur man bär
sig åt för att sätta upp och framföra en liten föreställning.
PRIS: 4.000 kr/dag (5-6 timmar per dag) + moms. Max
16 elever + ev lärare.

Våren och hösten 2013

Målgrupp: 7-15 år + lärare

TEATER

Workshop i skuggspel. Idén bygger på metoden att
först få se – sedan få göra. Pygméteatern kommer vi till
er med material och en behändig skuggspelsscen.
Workshopsledarna börjar med att berätta lite kort om
skuggspelets historia och lär sedan ut:• hur man berättar och gestaltar en historia• enkel docktillverkning och
röstanvändning• hur man spelar skuggspel• hur man
använder ljus, ljud, mm.
PRIS: 5.000 kr per dag (4,5 timmar inkl lunch). Inkl
material. Max 50 pers eller två klasser med lärare.

Hösten 2013.

Målgrupp: 10-13 år + lärare

DANS

Workshopen ”Vågrätt & lodrätt” är skapad för mellanstadiebarn och värdegrunden är precis som i dansföreställningen ”Danskrysset”: Det är okej att vara olika.
Barnen får en prova-på-kurs i att samarbeta med en
partner och vi pratar mycket om olika musiksmak, olika
utseenden och respekten för varandra. I dansföreställningen blandar vi kultur, information och interaktion
med amerikansk folkdans som t ex Stepp, Charleston
och Lindy Hop. Under föreställningens gång integreras
barnen bland annat genom att de får lösa ett korsord.

Vecka 40, 41 och 42, 2013.

PRIS: 1:a fst: 5.500 kr (50 min). 2:a fst: 4.500 kr. 1:a
workshop: 1000 kr (80 min). 2:a: 500 kr. 3:e: 250 kr.
(Samma dag i samma lokal.)

Målgrupp: 13-18 år + lärare

TEATER/DANS/MUSIK

Teaterföreställningen ”Teater på väg…” i kombination
med teater-, dans och/eller musikworkshop med Teater De Vill. Tre timslånga workshops som följs av en
ungdomspjäs om en fri teatergrupp, dess skådespelare
och publik. I workshoparna får eleverna lära sig grunderna i respektive disciplin, öva koreografi, repliker och
sånger från pjäsen. I centrum står frågan: Vad är teater?
Publiken möter en integrerad ensemble med skådespelare med och utan funktionsnedsättningar.

Hösten 2013.

PRIS: 1:a fst: 7.000 kr. 2:a fst: 6.000 kr. 1:a workshop:
1.000 kr. 2:a 500 kr. 3:e 250 kr. (Samma dag i samma
lokal.)

För mer info om paketen: www.jojjo.se

