DRAUPADIS ELD
Föreställning + Workshop i
indisk musik och dans för åk F-3
Kliv rakt in i en tretusen år gammal
saga! Föreställningen DRAUPADIS
ELD blandar indisk klassisk musik,
berättande, mim och klassisk dans
med hiphop. Föreställningen är
interaktiv, d.v.s. barnen är med och
skapar genom att styra delar av
handlingen.
Utdrag ur föreställningen: https://youtu.be/qoEnlEOjHJU
På plats i spelsalen hålls en uppföljande workshop. Workshopen introducerar eleverna till att prova på
indisk musik och dans utifrån föreställningen.
I första delen av workshopen ges en introduktion av de instrument som används under föreställningen
- Santoor och Sithar, samt ett indiskt trumspråk. Efter några inledande övningar skapar barnen en
rytm med trumspråket, som sedan byggs på och ackompanjeras av de presenterade instrumenten.
I den andra delen av workshopen får barnen lära sig danssteg ur den indiska dansen kathakali och lär
sig under en kort tid en enkel men mycket kraftfull danskoreografi. Workshopen avslutas sedan med
att kombinera de inlärda dansstegen med trumspråket i en dans.
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Att eleverna har upplevt och provat på indisk dans och musik.
Att eleverna själva har skapat dans och musik med inspiration från föreställningen
Att eleverna har upplevt hur det går att blanda moderna uttryck med klassiska.
Att eleverna har fått kunskap om andra kulturer än sin egen och fått en respekt för andras
kulturella uttryck.

Prisförslag (gäller för 1 föreställning och 1 workshop för 3 helklasser):
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!
1 föreställning 35 min
12.500 kr
1 workshop i anslutning till föreställning 20 min
3.000 kr
Total summa att fakturera (exkl. moms 25%)
15.500 kr
Tillkommer: Milersättning 70 kr/mil, ev traktamente 360 kr/pers/dag och ev boende- och logikostnad.
Praktiskt
Lokal: teater, gymnastiksal, samlingsrum för både föreställning och workshop
Max antal föreställningar samma dag: 2
Max antal workshops samma dag: 2
Max publik per föreställning: 3 helklasser
Max antal per workshop: 3 helklasser åt gången (gärna med lärare närvarande)
Mer praktisk info:
https://langsjoteater.se/forestallningar/draupadis-eld-5-9-r.html
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