
ESMERALDA OCH DRAKEN
Föreställning + dramaworkshop
för åk F-3

En interaktiv föreställning som på ett lekfullt
sätt tar upp tankeställningar och funderingar
kring FN:s globala hållbarhetsmål och är
producerad av Långsjö teater i ett
samarbetsprojekt med Ecorado genom
bidrag från Sida.

Esmeralda och draken Sebastian kommer från en ö
som heter Terra. Denna ö representerar förhållanden som finns på vår jord, så man kan säga att det
är jorden om jorden varit en ö. På ön Terra har man satt upp olika mål för att livet ska bli bättre och nu
har Esmeralda fått i uppdrag att åka till Sverige och träffa barn och lärare för att få hjälp med hur de
på Terra ska kunna uppnå dessa mål.
Utdrag ur föreställning: https://youtu.be/GrylyVdYfoM

I en uppföljande workshop får eleverna dela med sig av sina upplevelser från föreställningen genom
att träffa draken Sebastian och berätta för honom vad de minns.
De leds sedan in i ett dramaäventyr där de får föreställa sig att de är drakar på ön Terra, innan dessa
blev utrotade. De får gå igenom olika utmaningar och hinder genom att samarbeta.
När de klarat utmaningen avrundas workshopen med en drakdans!
Lärarhandledning ingår till föreställningen!

Mål
● Att eleverna har fått uppleva en rolig teaterstund tillsammans
● Att eleverna har fått reflektera över FN:s globala hållbarhetsmål med hjälp av föreställningen
● Att eleverna har fått prova på samarbete, drama och teater utifrån föreställningens tematik

Prisförslag (1 föreställning och 2 workshops för 2 helklasser)
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!

1 föreställning 35 min 9.000 kr
2 workshops samma dag á 30 min (3.500 + 3.000) 6.500 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 föreställning. Workshop i  klassrum med tom
golvyta.
Max antal föreställningar samma dag: 2
Max antal workshops samma dag: 2
Max publik per föreställning: 2 helklasser
Max antal per workshop: 1 helklass åt gången (gärna med lärare närvarande)
Mer praktisk info + lärarhandledning:
https://langsjoteater.se/forestallningar/esmeraldaochdraken.html
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