VÅR SAGA
Föreställning + workshop i berättande för
åk F-6 och anpassad grundskola
Välkommen till en interaktiv stund med Långsjö
teater! Med berättande, musik, dans och teater
improviserar vi fram en saga/berättelse tillsammans
med publiken. Björnar, prinsessor, drakar och häxor
eller varför inte en grön katt som räddar staden från
utomjordingar? Allt är möjligt i allas vår saga!
Utdrag ur föreställningen:
https://youtu.be/GrylyVdYfoM
Inför workshopen spelar skådespelarna föreställningen,
där publiken är med och bestämmer plats, roll och identitet
på de karaktärer som är med på scen.
I workshopen får eleverna skapa egna sagor och
berättelser. Vi arbetar med rörelseimprovisation, gestaltning och berättande för att låta elevernas
kreativitet och fantasi komma till uttryck. För åk 4-6 anpassas föreställningen och sätts i en relaterbar
kontext för målgruppen och kallas Vår Berättelse. Föreställningen kan bokas enskilt eller med
workshops. Vill ni arbeta med ett särskilt tema kan detta också vävas in i föreställning och workshops.
Mål:

● Att eleverna har fått uppleva en rolig teaterstund tillsammans
● Att eleverna har varit en aktiv del i en skapande grupprocess
● Att eleverna har fått prova på fysiska och verbala berättartekniker och agera inför varandra
Prisförslag (gäller för 1 föreställning och 3 workshops för 3 helklasser)
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!
1 föreställning 35 min
11.500 kr
2 workshops samma dag á 60 min (8.000 + 6000)
14.000 kr
1 workshop extra tillfälle á 60 min
8.000 kr
Total summa att fakturera (exkl. moms 25%)
33.500 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: 3 helklasser
Max antal per workshop: 1 helklass åt gången (gärna med lärare närvarande)
Mer praktisk info: https://langsjoteater.se/forestallningar/varsaga.html
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