CENTRUM FÖR DRAMATIK presenterar:

Readings – att läsa roller tillsammans
Låt eleverna pröva på att jobba som
dramatiker och skådespelare gör när
de testar eller övar in ett manus. Då
läser man de olika rollerna i manuset
utan att koppla på scenografi, kostym,
mask etc.

Så här går det till:
En dramatiker med skådespelar-/regikompetens kommer till skolan under en halvdag. Eleverna får lära sig om
grundläggande dramaturgi – vad skapar spänning i en
scen? – och får sedan läsa, tolka och analysera manustexter. Klassen delas upp i grupper som får olika scener
att jobba med en kort stund. Till sist får grupperna läsa
rollerna/spela upp scenerna inför resten av klassen som
agerar publik.
Det här är ett jätteroligt och intensivt sätt att arbeta med
talspråk, skriftspråk, presentation, scenframställning/
regi. Engagerar alla i klassen. Upplägget fungerar lika bra
för elever som är duktiga i svenska som de elever som
behöver mer stöd. Vi har tydliga scener för de elevgrupper som har varierande kunskaper i svenska språket, men
också spännande manustexter för ungdomar som kan
mer.
Metoden att läsa manus högt tillsammans levandegör
den dramatiska texten och ger samtidigt övning i språkförståelse och språknivå. Eleverna får träna att framträda
inför klassen, tolka text och sammanhang och de får samtidigt kunskaper om hur manus är uppbyggda. Viktiga
kunskaper att ta med sig om de vill gå vidare med att till
exempel skriva manus för webb-filmer.
Tips: Om ni är flera klasser i en skola som arbetar med
readings kan ni sedan ordna en Readings-festival/slam
och kanske tävla i bästa framförande?

Klassen läser manus med dramatikern Roland Cox.
Fotograf: Klassläraren

FAKTA
Vi har ett tjugotal skrivarverkstäder för film,
webb, radio – och workshops med bland annat
skrivarmaraton, teaterimprovisation och standup mm presenterade på vår hemsida
www.centrumfordramatik.se

Det här är ett härligt sätt att jobba – räkna med
drag!

Längd: Halvdag 3-4 lektioner (ca 180 min)
Målgrupp: Elever i skolår 4-9, gymnasiet
Deltagare: Max 30 elever
Kostnad: Arvode 4 500 kr

Vi förmedlar/hjälper till att planera för skolprojekt
över hela landet.
Våra förmedlande tjänster är gratis förstås!

info@centrumfordramatik.se
Tel 08-411 74 53
www.centrumfordramatik.se

