TEATER

Workshops i teater och dramatik
Forumteater - att lösa konflikter

Peter Bull-Simonsen leder en workshop där eleverna
får träna på att lösa konflikter tillsammans i grupp med
hjälp av teater. Eleverna föreslår konfliktsituationer
som berör dem från sin vardag som vi tar upp och arbetar med. Ett roligt och effektivt sätt att engagera alla
i klassen kring allvarliga problemställningar, till exempel
kring etik och moral - och där alla bidrar med förslag till
konfliktens lösning.
Målgrupp: Gymnasiet
Hur ordet i boken blir teater

Marie Öhrn berättar om en dramatikers arbete och
funktion inom teatern. Eleverna får göra övningar med
exempel på förhållandet mellan idén, det skrivna ordet
och det gestaltade på scenen.

Det skrivna ordet till gestaltad scen

Mats Flink låter eleverna läsa upp sina i förväg skrivna
texter och låter dem sedan gestalta texterna i sceniska
versioner. Eleverna får vara med i processen från skrivet
ord till färdig scen.
Målgrupp: Gymnasium och vuxna

Workshop för ungdomar
med Peter Bull-Simonsen

Improvisation är ett bra sätt att skriva manus i grupp.
Här kommer ungdomarnas spontana infall och
kreativitet till användning. I denna workshop jobbar
gruppen fram en pjäs eller ett filmmanus med hjälp av
improvisationsövningar. Improvisatiom är ett sätt att få
alla delaktiga, så att det inte bara blir en som sitter med
pennan, utan alla är med och skapar.
Målgrupp: ungdomar i mellanstadiet upp till gymnasiet.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare
Teatern - en modell för livet

Elisabeth Croneborg handleder och undervisar eleverna i
skrivprocessen. Pjäsprojektet tar vanligtvis ett drygt halvår.

Rikard Johansson berättar i ögonblicksbilder ur teaterns långa historia hur teatern kan inspirera och ge en
förståelse för tillvaron och människan - teatern som en
modell för livet. Han berättar om de aktiva beståndsdelar som verkar tillsammans i teaterkonsten.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Målgrupp: Vuxna och intresserade ungdomar

Handledning i manusskrivande när
skolan sätter upp en pjäs
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