
PÅ ÖN Föreställning + Workshop i
rollspel för åk 6-9

Föreställningen PÅ ÖN är inspirerad av
William Shakespeares pjäs Stormen och
utspelar sig på en självförsörjande ö i ett
framtida Östersjön. Med humor, allvar,
luftakrobatik, levande musik, sång och dans
i sann shakesperiansk anda bjuds publiken
in att delta både genom repliker och genom
att hjälpa till att cykla el till lamporna på
scenen. Lärarhandledning finns!

Mer info och lärarhandledning / Utdrag ur föreställningen

WORKSHOP - I en uppföljande workshop möter eleverna skådespelarna från föreställningen i ett
rollspel och skapar tillsammans med dem bilder av framtida samhällen. Eleverna får gruppvis arbeta
fram sina egna framtida drömsamhällen på fiktiva självförsörjande öar. De får sedan presentera sina
öar i ett rollspel i form av ett öråd, där de på ett lekfullt sätt lär sig argumentationstekniker och får
pröva på att sätta sig in i olika perspektiv och roller. Workshopen anpassas efter målgrupp (åk 6-9).

Mål
● Att eleverna har fått uppleva multidisciplinär scenkonst
● Att eleverna har fått reflektera och skapa utifrån temat om självhushållning i föreställningen
● Att eleverna har fått testa egna idéer i en samskapande grupprocess
● Att eleverna har fått prova på drama och gestaltande rollspel

Prisförslag (gäller för 1 föreställning och 3 workshops för 3 helklasser)
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!
1 föreställning á 70 min 25.000 kr
1 workshop samma dag á 90 min 8.000 kr
2 workshops extra tillfälle á 90 min (8.000 + 6.500) 14.500 kr
Total summa att fakturera (exkl. moms 25%) 47.500 kr
Tillkommer: Milersättning 70 kr/mil, ev traktamente 360 kr/pers/dag och ev boende- och logikostnad.

Praktisk info
Lokal: Teaterscen, gymnastiksal, samlingsrum - 8m bredd x 6m djup x 4 m höjd. Tomt
klassrum för workshop.
Max antal föreställningar samma dag: 2
Max antal workshops samma dag: 2
Max publik per föreställning: 3 helklasser
Max antal per workshop: 1 helklass åt gången (gärna med lärare närvarande)
Mer praktisk info: https://langsjoteater.se/forestallningar/paon.html
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