CENTRUM FÖR DRAMATIK presenterar:

Skrivarverkstad - Börja med manus!
Film, TV-serier och teaterföreställningar har alla ett manus i botten.
Unga filmar gärna med mobiltelefon
och laddar upp på sociala medier. Ge
eleverna redskap för att skriva ett bra
manus som gör att deras budskap når
ut.

Unga konsumerar mycket TV, film och besöker ofta webbplatser som t ex YouTube. Det är viktigt att lära ut kunskaper om hur en berättelse fungerar i olika medier, inte
minst ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att arbeta
med dramaturgiska verktyg i undervisningen kan eleverna arbeta i en estetisk läroprocess, träna sin förmåga till
eget skapande och också nå ökad måluppfyllelse enligt
läroplanen.
I den här workshopen får ungdomarna kunskaper i
grundläggande dramaturgi och kopplar greppen för att
kunna skriva egna scener. Samtidigt tränar de bland annat samarbete, skriftspråk, talspråk och att analysera.
Att unga lär sig att få syn på sin vardag och sina egna
föreställningar är en viktig förutsättning för att kunna ta
till sig och respektera andras värderingar och kulturella
identitet. Genom att lära sig om hantverket att skriva
manus får de bra redskap för att skildra och kanske
påverka – men också för att förstå vad de själva tar intryck
av i exempelvis reklamfilmer.
Tips: workshopen blir startskottet för skolans egen
teater- eller webbfilmfestival.

Dramatikern Eva Brise instruerar.
Fotograf: Björn Lennestig.

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

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

Ur innehållet:
* Hur ser ett manus ut? Manusexempel från pjäs, film eller
TV-serie – och visning av det färdiga resultatet.
* Dramaturgi – hur konstruerar man och håller ihop en
berättelse som fängslar publiken?
* Hur bygger man upp berättelsens karaktärer –
rollfigurerna?
* Hur skriver man dialog?

Längd: 3 x 120 min dubbellektioner med cirka
1-2 veckors mellanrum
Deltagare: Max 30 elever
Målgrupp: Elever i skolår 7-9, gymnasiet
Utrustning: CD-spelare/kanon
Kostnad: 10 500 kr (ev resa kan tillkomma)

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

