
SILLGRISSLAN

Föreställning + Workshop i rörelse och röst

för åk F-3

Föreställningen handlar om modet att gå sin väg, om
modet att hoppa ut i det okända och modet att våga
vara i sin fulla potential.

Föreställningen förtäljer den halsbrytande historien om
sillgrissleungens färd ut ur boet och ner i havet, samtidigt
som den leder oss genom den magiska Grimmsagan,
Kristallkulan, som handlar om att hitta modet inför saker
som vi måste igenom. Publiken får lära sig om sillgrisslor
och andra fåglars beteende, de lär om natur och
naturvetenskap men även om skönlitteratur och konst.
Lärarhandledning ingår till föreställningen!

Mer info och lärarhandledning

WORKSHOP - Workshopen sker både innan och efter föreställningen. Barnen har då möjlighet att
berätta om vad de vet om fåglar och fågellivet som de möter i vardagen och reflektera med
aktörerna. Genom enkla gestaltnings/rörelseövningar får barnen undersöka fåglar och deras
beteende. Syftet med projektet är att komma närmare naturen, främja kunskap om fåglar i allmänhet
och sillgrisslor i synnerhet. Föreställning och workshop är totalt 65 minuter sammanlagt.

Mål:
● Att eleverna har fått uppleva en rolig teaterstund tillsammans
● Att eleverna har fått reflektera, gestalta och ljuda tillsammans utifrån föreställningens tema
● Att eleverna har fått skapa en närmare relation till fåglar och deras egenskaper och

beteenden, specifikt om sillgrisslor och deras vanor

Prisförslag (gäller för 1 föreställning och 2 workshops för 2 helklasser)
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!
1 föreställning 35 min 9.500 kr
2 workshops samma dag á 30 min (3.000 + 2.500)            5.500 kr
Total summa att fakturera (exkl. moms 25%) 15.000 kr
Tillkommer: Milersättning 70 kr/mil, ev traktamente 360 kr/pers/dag och ev boende- och logikostnad.

Praktisk info
Lokal: Teater, gymnastiksal, samlingsrum för föreställning. Klassrum för workshop.
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 info: https://langsjoteater.se/forestallningar/sillgrisslan-4-9-r-1.html
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