Scenkonst för barn
och unga

Utbudsdag
Spinneriet, Karlstad
26-27 oktober
2022

I denna katalog och på våra utbudsdagar finner du ett urval av föreställningar
och workshoppar som kan ligga till grund för er ansökan till Skapande skola
men givietvis också bokas ändå.
Läs mer på Kulturrådet.se sök Skapande skola.
Hitta fler akter på Kulturpoolen.se
Mer information kring föreställningarna samt fler alternativ för barn och unga
finns på scenkonstportalen.se
Frågor:
Marian Söderholm
Kulturstrateg barn & unga Region Värmland
010-833 11 03
072-457 98 93
marian.soderholm@regionvarmland.se
Anna Skoglund
Verksamhetsledare Riksteatern Värmland
0761 – 35 00 82
anna.skoglund@riksteatern.se

Program
Onsdag

Torsdag

26 oktober - Lågstadiet

27 oktober – Mellanstadiet

09.45 God morgon och välkommen!
10.00 Värmdans: Berätta!
10.10 Jäders Teater: Resor jag aldrig gjort
10.20 Duo Danzeros: Rödluvan och vargen
10.30 Masthuggsteatern: Fårgudar
10.40 – 11.15 PAUS
11.15 Välkommen tillbaka!
11.20 Teater Tanke Tank : Ful kan du va själv –
sa ankungen
11.30 Teater De Vill: Hyper!
11.40 Teater Fredag: Glömstället
11.50 Göteborg Brasskvintett – Majas
alfabetssånger
12.00 Tack för idag!

09.45 God morgon och välkommen!
10.00 Kunskapsteatern: Världens Show!
10.10 Mitt i prickteatern: Den hemliga träd
gården
10.20 Riksteatern: Pace
10.30 JAERV : Att döda en drake
10.40 – 11.15 PAUS
11.15 Välkommen tillbaka!
11.20 Unga Roma: Irena - ingen ängel
11.30 Västanå Teater
11.40 Dotterbolaget: Spela man
11.50 Duo Danzeros: Florens
12.00 Tack för idag!

26 oktober - Förskolan

27 oktober – Högstadiet

13.00 Hej och välkommen!
13.10 Teater Tre: Jag kan!
13.20 Dockteatern Tittut: Årstiderna
13.30 Framework Dancing Art: Känslolabyrinten
13.40 Teater Pero: Ludde
13.50 – 14.35 PAUS
14.35 Välkommen tillbaka
14.40 Figurteaterkompaniet: Kram Dodo!
14.50 Martin Mutter: Aj! Ett plåsterdrama
15.00 Teater De Vill: Flodhästen och andra hästar
15.10 Scenbruket: Två små röda prickar på
picknick
15.20 Tack för idag!

13.00 Hej och välkommen!
13.10 Teater DOS: Vi bad om nåd
13.20 Västanå Teater
13.30 Riksteatern: Flickor som försvinner
13.40 Ismael Ataria: Att växa genom ord
13.50 – 14.25 PAUS
14.25 Välkommen tillbaka
14.30 Temporarity: Jag var här!
14.40 Värmdans: Vilse i valsen
14.50 Wermland Opera: 100 åringen som
kröp ut genom fönstret och försvann
15.00 Scenbruket: En föreställning om 		
mänskliga rättigheter
15.15 Tack för idag!

Värmdans
- Berätta
Barnen får under föreställningen både röra på sig samt vara
med och påverka handlingen genom omröstningar. Den fungerar både att se hemifrån eller som klassrums föreställning.
Allt man behöver är en skärm samt en liten yta att röra sig på.
Ett klassrum fungerar bra!
Två karaktärer utforskar tillsammans hur man med hjälp av
fantasin kan skapa sina egna berättelser.
vad är fantasi?
kan man äta den? hur lång är den?
och vem bestämmer egentligen över fantasin?
varmdans@gmail.com

Jäders Teater
- Resor jag (aldrig) gjort
Rott över Atlanten, dansat med en fisk, slagits med krokodiler,
bakat kringlor med Afrikas Drottning och flugit på en matta. Allt
detta har Syborg Stenstump varit med om på sina resor runtom i
världen.
Hemma i lägenheten berättar hon gärna och livligt för grannen
Pekka om sina äventyr. Tur för henne att han är så bra på att lyssna och dessutom kan spela dragspel, fiol, trumma och kalimba så
att hennes berättelser blir så fartfyllda och spännande. Men har
Syborg verkligen åkt tåg ända till Indien, ridit på kamel genom
djungeln eller blivit fångad av en virvelvind i Klippiga bergen?
Det får vi veta i föreställningen ”Resor jag (aldrig) gjort” som är
byggd på Anna Höglunds bok med samma namn. Föreställningen
är ca 35 minuter och riktar sig till barn i åldrarna 4 - 9 år.
info@jadersteater.se

Duo Danzeros
- Rödluvan och vargen
På ett nytt, spännande, uttrycksfullt sätt och med enkla medel
berättas denna något omarbetade klassiska saga.
Åskådaren får följa Rödluvan på hennes vandring till mormors
stuga, hennes möte med den blodtörstige och utsvultne vargen
och hur hon till slut räddas av Nisse som följt ett tomburksspår
genom skogen.
Föreställningen är väldigt flexibel och anpassningsbar till olika
spelplatser och förutsättningar. Med sin spelstil, storytelling,
passar den utmärkt för både barn och vuxna och den appellerar i
högsta grad till åskådarens fantasi.
duodanzeros@telia.com
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Masthuggsteatern
- Fårgudar
Dansteater för alla som känt sig fel.
Vi är på ett tak. Fårgudarna bräker, springer runt i flock, är
nyfikna. De spanar och lyssnar. Det strilar upp röster och tankar
från barnen nedanför. Där finns lek och kompisar och en ny dag
som just börjat. Där finns besvärliga fel-känslor, ensamheter
och längtan efter att höra till. Ja, lite som det brukar vara här
i världen. Där är den som har knas hemma. Där är den som
längtar så efter att få rida att det blir som sant. Där är den som
det alltid blir kaos och fel för, fast han bara vill säga hej.
Och där är fårgudarna som ser dem.
Fårgudarna är får och gud i ett. Deras superkraft är empati och
de är ganska så lika oss människor.
Fårgudar är en dansteaterföreställning för F-klass till åk 4.
info@masthuggsteatern.se

TankeTank
- Ful kan du va själv – sa ankungen
Svante är en fågelunge som kommit bort från sin familj. Han bor
hos Kalle. En kväll berättar Kalle en saga för Svante. Den handlar
om en ankunge som alla säger är ful. Hur kan man säga att en
fågelunge är ful?
En ny magisk och musikalisk föreställning med Kalle Nilsson
och en massa fåglar. Som vanligt ingår trolleri.
Om att inte vara som alla andra och om rätten att vara älskad för
den man är. HC Andersens saga om den fula ankungen gavs ut
1843. I dag, 178 år senare känns den lika aktuell.
info@producentakuten.se

Teater De Vill
- Hej Hyper!
Med musik och teater som inspiration och metod vill Hej Hyper
på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och bättre villkor för
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i
skolan.
M lever i en kaosartad värld. I skolan säger de ”skärp dig” och på
fritids är det svårt att leka med andra. Föräldrarna älskar henne,
men har ändå ibland svårt att förstå hur det känns att vara just
hon, att vara M. Men, i hennes alldeles egna lilla krypin, där
mjukisdjuren trängs med instrumenten – kan hon vara precis
som hon vill! Där spelar hon alla roller i sitt liv. I sin egen värld
med sin musik och sina tankar kan hon växa sig stark. Så stark
att hon kan känna att hon har rätt att vara precis den hon är –
och att hon är stolt över att vara just M.
malin@teaterdevill.com

5

Teater Fredag
- Glömstället
Redan när farfar hämtar fel barn på förskolan förstår Edvin att
det här blir en helg han aldrig glömmer. Och när pappa förbjuder
dem att gå till skogen som dom brukar lyckas Edvin ändå lura
med farfar dit. Men det visar sig att farfar är mer virrig än Edvin
kunnat ana. Tillsammans måste dom två försöka ta sig tillbaka
hem.
Glömstället handlar om Edvin och hans farfar och helgen då allt
förändrades. Det är en både spännande och rolig berätelse om
vad som kan hända när glömskan slår in.
info@teaterfredag.se

Göteborg Brasskvintett
- Majas alfabetssånger
En musikalisk skogspromenad med svängiga champinjoner och
gamla ihålig ekar där man kanske kan hitta en skatt.
Majas Alfabetssånger är utmärkta för att få barn intresserade
av alfabetet. Korta, trallvänliga, mjuka melodier med fyndiga
texter. Helt underbara låtar om saker i naturen. En poetisk
och musikalisk fullträff för barn. Barnbokskonstnären Lena
Anderson har skrivit idylliska verser med en text till varje
bokstav. Kerstin Anderbys musik framhäver hennes poetiska
egenart med variationsrika arrangemang som ger barn tillfälle
att uppleva toner från dom olika brassinstrumenten. Konserten
bjuder på ett urval av bokstäverna där barnen själva får vara med
å sjunga om dom vill.

gbgbrass@gmail.com

Teater Tre
- Jag kan!
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Jag Kan! är ett kroppspoetiskt teateräventyr för de yngsta, om
lyckan i att klara av. Om hur kämpigt det kan vara att lära nytt och
hur stolt man blir när man plötsligt kan det man nyss inte kunde.
Jag Kan! är ett kroppspoetiskt teateräventyr för de yngsta, om
lyckan i att klara av. Om hur kämpigt det kan vara att lära nytt
och hur stolt man blir när man plötsligt kan det man nyss inte
kunde. Föreställningen vill inspirera till självtillit och självkänsla;
modet att pröva igen när det går på tok och uppmuntra till
kreativ problemlösning. Genom teaterns lek, humor och
rörelse gestaltar vi prövandet och övandet och triumfen som är
gemensam för 3-åringen och 63-åringen:
Jag Kan!
frida@teatertre.se

Dockteatern Tittut
- Årstiderna
En poetisk föreställning inspirerad av Antonio Vivaldi.
Knopp. Blad. Blomma. Vår. Sommar. Höst. Vinter.
Alla rymmer de hopp, liv, början och ett slut. Allt beroende av
varandra. Evigt sammankopplat och oundvikligt.
I denna föreställning vill Tittut sprida värme när vi upptäcker
poesin i livet och ser det stora i det lilla.
Med utgångspunkt i De fyra årstiderna av Antonio Vivaldi tolkas
musiken på ett nyskapande vis och blir föreställningens ryggrad,
nervsystem och hjärta.
Vi möter livet och årstiderna genom dockor, konst, rörelse och
objekt. Välkomna till Tittuts årstidsgalleri!

agneta@dockteaterntittut.se

Framework Dancing Art
- Känslolabyrinten
Det är snett, det är vint, i vår labyrint.
Det finns vinklar och vrår och en trång korridor…
Vågar du dig in i Känslolabyrinten?
Här kommer du möta en vilsen gubbe och två dansande
vägvisare. I en resa genom scenrummet bjuds publiken med på
en vandring i känslornas värld på jakt efter ett förlorat skratt.
Vad är det som krävs för att labyrintens utgång ska visa sig?

info@fwda.se

Teater Pero
- Ludde
Ludde är en självständig och uppfinningsrik figur som är nyfiken
på världen. Nu har vi ställt denna lekfulla och livsbejakande
vägvisare på teaterscenen - Välkommen till Luddes universum!
Ibland rör det ihop sig för Ludde men han hittar alltid en
alldeles egen, egensinnig lösning. I denna musikaliska och
collageartade föreställning gestaltar Lise Edman och Ola
Johansson Ludde med stor humor, lågmäld clownteknik och
fingertoppskänsla. Teater Pero hyllar Ulf Löfgrens älskade
barnbokskaraktär Ludde genom att bjuda in till en rolig,
rytmisk, lekfull och jazzig föreställning - med livemusik.
I föreställningen har vi inspirerats av berättelser ur böckerna
Ludde, Ludde blir glad, Ludde tvättar, Ludde och telefonen,
Ludde lagar soppa och Ludde och någon.

carina.nilsson@pero.se
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Figurteaterkompaniet
-Kram Dodo!
Doddo vaknar för tidigt. Eftersom mammabjörn inte vaknar ger han sig ut på egna äventyr.
En musik och dockteaterföreställning om den lilla björnen
Doddo som möter ekorren Kotten, masken Mask och alla
bina på sin vandring tidigt en morgon. Men sen går han
hem till mammas stora famn.
figurteater@telia.com

Martin Mutter
- Aj! Ett plåsterdrama
En visuell, humoristisk och bloddrypande föreställning för ALLA
från 4 år och uppåt.
Varje sår är ett pyttelitet trauma. Varje litet ärr bär på en historia.
Kroppen går sönder. Hur kan vi laga den? Världen är full av farliga
saker, trappor, saxar och hajar. Det gäller att vara försiktig.
På Institutet för Tröst jobbar Aino och Anita som tar sitt
jobb på största allvar. De två, synnerligen samvetsgranna
men ibland en smula klumpiga, kollegorna bjuder oss på en
säkerhetsdemonstration där olyckan verkar lura bakom varje hörn.
AJ! – ett plåsterdrama är en läkandedansteatertröst om plåstrets
magi och vårt behov av att berätta om våra sårupplevelser.
info@martinmutter.com

Teater De Vill
- Flodhästen och andra hästar
Åh vad livet är härligt tycker Flodhästen. Hon njuter av sin lugna,
lata tillvaro vid strandkanten. Trots att hon är gammal rör hon
sig elegant i vattnet och flyter som en kork. Hästen lever livet.
Dansar, hoppar och rör sig snabbt som vinden. Hon är ung och
vild med vajande man och ståtlig svans. En dag möts de båda på
stranden och hela tillvaron vänds upp och ner. De, som varit så
nöjda med sig själva och sitt sätt att leva, blir plötsligt osäkra
på om de verkligen vet hur en ska se ut och bete sig när en är en
häst?! Humor och dråpligheter varvas med spänning och viss
dramatik. Inte minst när den inte särskilt simkunnige hästen
behöver den andres hjälp för att klara livhanken… Flodhästen
och andra hästar handlar om vänskap och om att det inte finns
någon som är lika bra på att vara jag som jag.
malin@teaterdevill.com
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Scenbruket
-Två små röda prickar på picknick
Siv fyller år och dukar upp till picknick för en. Hon firar alltid
ensam. På sitt sätt.
Tut tut! Vem där? En främling rullar in och ställer allt på ända.
De möts i ett virrvarr av girlangtrassel, missförstånd och en
sprucken ballong.
Picknick för en blir picknick för två - hur ska det gå?
En föreställning baserad på fysisk komik med specialkomponerad musik. Här blandas teater och akrobatik och två nyfikna
clowner möter publiken och tar med dem på en fest de sent
kommer glömma.

info@scenbruket.se

Kunskapsteatern
- Världens Show!
En energigivande, hoppfull och leksam föreställning för barn
och skolungdomar kring Agenda 2030 och de globala målen.
Målet är att skapa en interaktiv teaterföreställning som blir en
medryckande upplevelse för publiken. De kommer få delta i en
föreställning utformad som en glittrig gameshow, med musik
och digital teknik samt ett stort lyckohjul där de får snurra fram
olika ”mål”, tårtbitar i de globala målen. Det mål som hjulet
stannar på ger vad skådespelarna kommer framföra; sketch,
sång, tävling m.m. Ingen föreställning kommer bli den andra lik.
De olika numren ska vara underhållande och informativa men
också innehålla hoppfyllda tips för hur vi tillsammans skapar en
hållbar värld.
info@kunskapsteatern.se

Mitt i prickteatern
- Den hemliga trädgården
Den bortskämda flickan Mary skickas hem från Indien till
England när bägge hennes föräldrar dör i kolera. Hon ska nu bo
hos sin mystiske farbror som har ett dystert gods mitt ute på
den brittiska heden. Här måste hon antingen hålla sig på sitt
rum eller gå ut men inne i huset får hon inte gå omkring. Det är
något som är konstigt, något ingen vill prata om. Varför finns
det en trädgård som ingen får gå in i? Och visst är det någon
som gråter? Den hemliga trädgården är en svängig, vacker,
spännande och lite sorglig föreställning om ett möte mellan
två barn som aldrig blivit riktigt älskade. Om hur de får en
gemensam hemlighet och långsamt börjar lite på varandra och
på andra. Den hemliga trädgården är baserad på den älskade
bokklassikern med samma namn.
anna@mittiprickteatern.se
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Riksteatern
- Pace
PACE är en intim duett med parakrobaterna Axel och
Sara. Föreställningen berör idéen om relationer, status,
maktmissbruk, samtycke och jämställdhet. Trots tunga ämnen
är föreställningen fylld med humor, värme, känslor, originella
rörelser och den högsta nivån av modern cirkus. Med musik som
sträcker sig över olika genrer skapar PACE ett oförutsägbart
ljudrum som gör
föreställningen än mer levande då elektriska beats blandas
med skandinavisk folkmusik. Med en enkel och imponerande
scenografi får PACE scenen att leva. Det mjuka ljuset som
det slitna tyget sprider på scen skapar en brygga mellan den
industriella dörramen av stål och den mänskliga skörhet som
kommer från artisternas kroppar.
anna.nerman.sylla@riksteatern.se

Jaerv
- Att döda en drake
Femstämmiga folkmusikgruppen JAERV för oss in i
berättelsernas land genom sina undersköna musikaliska
tolkningar av gamla medeltida ballader. Dramat är på liv och
död. Hur bryter man en svärmors förtrollning, överlever
skogens glupande varulv och vem befriar staden från
tyranneriets drake? Och den man älskar, hur ska man lyckas
vinna dess hjärta? Med sprakande musik som känns längs
ryggraden möter vi skratt och eftertanke, så som de bara
ges oss i en riktigt god historia. Gruppen vill genom denna
föreställning dela med sig av den frigörande kraft som vår
musikaliska berättartradition ger oss i lika delar vemod som
glädje. Föreställningen har byggts för att skapa ett mänskligt
möte där gruppen agerar så nära publiken som möjligt. Ljud och
ljus designas så att hela konsertlokalen är dukad för ett möte
med ögonkontakt.
info@jaerv.com

Unga Roma
- Irena - ingen ängel
Irena - ingen ängel är baserad på en sann historia om den listiga
Irena Sendler som 1942-45 smugglade ut tusentals judiska
barn ur Warszawas getto. Med ofattbart mod och påhittighet
riskerade Irena och hennes kamrater sina egna liv för att rädda
andras.
Föreställningen är en lekfullt poetisk thriller om en ung kvinna
som agerar för det rätta när världen är ur led. Med sorg och
dråplig komik, allvar och lek, musik och fantasi, berättar Irena –
ingen ängel om medmänsklighet, handlingskraft och mod. Om
att världen går att förändra.

anna@ungaroma.com
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Västanå Teater
Västanå Teater spelar alla föreställningar i Berättarladan
utanför Sunne. På vår vinterbonade scen Loftet spelar vi varje
vår och höst en föreställning skräddarsydd för barn och unga.
Västanå Teater har en säregen spelstil där musik och dans är lika
viktiga element som det muntliga berättandet.
Repertoaren bestäms årligen under senare delen av hösten.
Besök vår hemsida för att ta del av våra aktuella föreställningar:
vastanateater.se.
Ett pedagogiskt paket kan bokas i samband med föreställning
som genomförs av vår teaterpedagog Linnea Benneberg.
Det finns möjlighet att boka guidning i vår kostymutställning i
samband med föreställningen.
Målgrupper är skolelever från mellanstadiet och uppåt.
annakarin@vastanateater.se

Dotterbolaget
- Spela man
Våra clowner spelar historien om tre pojkar och deras pappor.
Med hjälp av humorn och clownens möjlighet att gå längre i
alla emotionella riktningar, - kärlek och sorg, - ensamhet och
gemenskap, - ömhet och elakhet, kan vi träffa publiken rakt i
hjärtat.
Mellanstadieåldern är en bra tid att bli medveten om
omedvetna könsroller. Den s.k. manlighetens roller kommer
att påverka pojkarna/männen resten av livet, vilket såklart har
stor betydelse för deras liv och deras relationer till tjejerna/
kvinnorna. Vi granskar mansrollen men utan att skuldbelägga
pojkarna, istället vill vi bidra till att bredda mansrollen så att en
hel människa ska få plats.

dotterbolaget@gmail.com

Duo Danzeros

- Den skrävlande hjälten från FLORENS och
kampen om Pantalones arv!
En dans- och teaterföreställning för alla åldrar inspirerad
av Commedia dell Arte’ - en Italiensk teatertradition där
skådespelarna använder mask. Spelstilen har ett givet galleri
av rollfigurer som ofta parodierar olika yrkesgrupper och
människotyper.
Snåljåpen Pantalone har nyligen dött och lämnat efter sig
hushåll och ett hemligt arv. Colombina, Harlekin och Pucinella
blir ensamma kvar och sörjer sin avlidne husbonde, samtidigt
som de blir mer och mer nyfikna på vad arvet egentligen
innehåller! På ett fartfyllt och humoristiskt sätt berättas
historien genom dans, teater, akrobatik och barockmusik.
duodanzeros@telia.com
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Teater DOS
- Vi bad om nåd
En ung norsk kvinna och en tysk soldat blir förälskade. Kärleken
är förbjuden. Nu börjar en spännande flykt där de inte vet vem
som är vän och vem som är fiende. VI BAD OM NÅD är en fiktiv
berättelse om moral, feghet och männikors val, inspirerad av
en verklig händelse. Om kvinnlig styrka och mod. Om kampen
mot rasism, diskrimineringar och kränkningar. Allt utspelar sig i
gränslandet mellan Sverige och Norge under andra världskriget.
carina@teaterdos.com

Riksteatern
- Flickor som försvinner
Åh vad livet är härligt tycker FlI den lilla bortglömda orten
Vanstorp lever den femtonåriga Isa instängd med sin
överbeskyddande mamma. De saknar helt socialt liv. Tills
Ami en dag dyker upp. Ami är ny i klassen och drar Isa ut i
staden, in i märkliga lekar. Det Ami säger blir snart lag för
Isa. Och det Ami mest av allt vill, är att ta sig ner i mörkret
på nattklubben Grottan. Ryktet säger att under klubben, i
ett gammalt skyddsrum, finns en svartklubb. Dit släpps du
bara in om du har rätt lösenord. Det sägs också, att vissa
aldrig kommer ut igen.

anna.nerman.sylla@riksteatern.se

Ismael Ataria
- Att växa genom ord
Med mycket humor och värme kommer Ismael bjuda på sig
själv och dela med sig av sina erfarenheter till deltagarna.
Ismael utformar workshops efter ditt behov. Ismael kan
genomföra allt från en timmes workshop till skrivarläger
och längre skrivprojekt.

ataria@etna.se
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Temporarity
- Jag var här!
Unik interaktiv föreställning som bokstavligen gör en resa
i er egen skola. En dramakomedi om verklighet, vänskap,
identitet och drömmar. Och om skolans trygga och otrygga
platser. Bygger på elevers egna berättelser.
I högstadiet tillbringar man större delen av sin dag i skolan.
Man lär sig matte och hur man flörtar. Man lär sig svenska och vem man kan lita på. Man lär sig geografi och om
vänskap. Man lär sig kemi och om utanförskap. Jag var här!
utforskar tillsammans med eleverna skolan och hur den
påverkar dem. Vem blir vi, och vad gömmer vi, i skolans
rum? Vem vill jag vara och vem vill jag vara med?
info@temporarity.com

Värmdans
- Vilse i valsen
Vilse i Valsen är en dansföreställning, för alternativa
spelplatser, byggd på musik av Monica Zetterlund. Humor
blandas med allvar i denna finurliga spegling av vardagen!
Föreställningen består av tre dansstycken skapade
av tre olika koreografer och framförs av tre kvinnliga,
Värmländska dansare.
I centrum står musiken och mötet mellan föreställningens
lite udda karaktärer som genom kroppsspråk och
musikalitet konverserar med varandra och skapar en
medryckande värld av fantasi, dans och intriger.

varmdans@gmail.com

Wermland Opera:

100 åringen som kröp ut genom fönstret och
försvann
En chans för skolor att besöka Karlstad och Wermland Opera,
som erbjuder skolpaket.
lena.gynnemo@wermlandopera.se
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Scenbruket:

- En föreställning om mänskliga rättigheter
En föreställning om mänskliga rättigheter baserad på FN:s
förklaring om mänskliga rättigheter.
Olof Göthlin- Multiinstrumentalist, ordsmed och riksspelman i
samarbete med Tove Klang - danskonstnär
“Mänskliga rättigheter är väl inte speciellt kontroversiellt.
För mig är det mänskliga vettigheter som kan skydda mot svält,
göra att ingen behöver fly på nakna fötter över snötäckta fält,
Slippa stå på en gräns, i ingenting och be snällt om att få bo i ett
tält.
Det är lätt att säga, Ja, du har rätt! i nöd, krig eller död
Svårare att säga, Så stor är din rätt, när vi lever i överflöd.”
olofgothlin@gmail.com

Glöm inte att
göra tipsfrågorna!
Många av svaren hittar ni
på andra våningen
under utbudsdagarna
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Workshoppar
Mer kreativitet
i skolan!
Figurteaterkompaniet
-Animerad film
Med hjälp av iPad och apparna Stop motion studio samt iMovie,
gör vi kortfilmer i cutout teknik eller leranimation. För alla
åldrar från förskoleklass till gymnasiet.
Enligt läroplanen ska alla elever arbeta med rörlig bild samt lära
sig att redigera.
I ett animationfilmsprojekt kan skolan involvera många olika
ämnen. Svenska, bild, musik, matematik (praktisk matematik
där eleverna arbetar med delar av sekunder och minuter). Man
kan även koppla berättelsens teman till vilket skolämne som
helst.
Animationsarbetet är ett teamarbete och samarbete mellan
eleverna är avgörande för resultatet. Workshop i animation
passar även för kulturdagar i skola, kulturhus, ungdomsgårdar
och bibliotek.
Från 4 år till gymnasiet
Kontakt: figurteater@telia.com

Vilka åldrar vänder sig Figurteaterkompaniet till
i sina filmworkshops?
1.
x.
2.

Små barn till lågstadiet
Alla åldrar från f-klass till gymnasiet.
Pensionärer över 65 år

By Sweden Art Project
-Animerad filmworkshop med Ipad
Jag arbetar med animerad film för förskolebarn från 4 år och
med skolans alla årskurser. Inom skola arbetar jag med halveller helklass och inom förskola med tre barn per pass. Vi skriver
en berättelse och sedan väljer vi att använda pappersfigurer
eller figurer vi gör med lera. Jag har med mig animationslådor
där max fyra elever per film kan arbeta tillsammans. Varje grupp
inom skolan behöver minst två pass för att göra klart filmen.
Inom förskola arbetar jag 45 minuter med varje grupp.
Flera målgrupper
Kontakt: hugo.catolino@hotmail.com

Vad är en Animationslåda?
1.
x.
2.

En låda att ha smink i
En låda att ha verktyg i
En låda att göra animerad film med
15

Unga Västanå/Västanå Teater
Unga Västanå har utöver kurs- och föreställningsverksamhet i
Berättarladan i Rottneros även berättar-/dramaprojekt som vi
kan erbjuda hela Värmlands län. Vi arbetar med barn och unga
från åk 2 och tar hänsyn till skolans önskemål gällande innehåll,
tema, schema, upplägg etc, inför en kurs eller ett projekt. Många
skolor väljer också att använda kulturpengar till att spendera en
teaterdag hos oss på Västanå teater där eleverna får besöka teatern
som arbetsplats, veta mer om vilka yrkesområden som finns och
hur arbetet med teaterkostymer går till. På teaterdagen ingår också
minst 2 drama-/berättarpass för eleverna.
Vi visar under denna workshop ett smakprov på hur vi på Unga
Västanå arbetar med berättande teater ute i skolor, eller då skolor
besöker oss.
Kontakt: linnea@vastanateater.se

Inom vilket kulturellt område arbetar
Unga Västanå utöver dans och teater?
1
X
2

Musik
Bild & form
Film & animation

Duo Danzeros Cirkus & Teater
Cirkusskola
Som prova på eller temadag/vecka.
Under några timmar får eleverna prova olika cirkuskonster
under professionell ledning.
Allt från akrobatik, jonglering, rolla-rolla, lindans, clowneri och
enhjulscykling.
Är cirkusskolan under fler tillfällen kan den leda fram till en
avslutande föreställning för andra klasser på skolan, familj och
kompisar.
Flera målgrupper
Kontakt: info@duodanzeros.com

Vilket av dessa tre namn hade den
världsberömde schweiziske clownen
när han uppträdde?
1.
X.
2.

Brock
Clocky
Grock

Ismael Ataria

Poesi, spoken word och kreativt skrivande.
Ismael har flera workshops som passar bra till allt från skolor till
kulturfestivaler och liknande tillställningar. Med mycket humor
och värme kommer Ismael bjuda på sig själv och dela med sig av
sina erfarenheter till deltagarna. Ismael utformar workshops
efter ditt behov. Ismael kan genomföra allt från en timmes
workshop till skrivarläger och längre skrivprojekt.
Högstadiet
Kontakt: ataria@etna.nu

Vad kallas den poesiform där dikter
framförs från scenen? Poesiformen är
stor i USA.
1.
x.
2.
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Spoken Poem
Spoken Word
Spoken Art

Origo Film
Jag erbjuder en heldags-workshop i filmproduktion
(fiktionsfilm) för elever i mellanstadiet. Eleverna får förbereda
sig innan filmdagen tillsammans med läraren. På filmdagen
får eleverna; en kort utbildning i filmkunskap, göra bildmanus,
filma och redigera sina filmer. Dagen avslutas med visning av
alla filmer för alla i klassrummet.
Syftet med workshopen är att ge eleverna en möjlighet att
vara aktiv i en skapande process tillsammans med andra och
stärka gemenskapen i klassen. Förhoppningen är att elevernas
självförtroende växer när dom får testa att uttrycka sig med
rörlig bild (både framför och bakom kameran) och kanske
utmanar sig genom att gå utanför sin egen komfortzon.
Mellanstadiet
Kontakt: gro@origofilm.se

Man använder detta för att ersätta en bakgrund med en annan. Med denna kan man
också skapa specialeffekter i film eller när man
presenterar vädret på TV. Vad är det?
1.
x.
2.

Green screen
Blue screen
White screen

Karlstad Street Art
Graffitiworkshop
En timmes bakgrund, historik och skisslära innan man
målar på cellofanvägg med sprayburk.
Flera målgrupper
Kontakt: marthe@karlstadinnovationpark.se

Vad betyder ordet ”graffiti”?
1.
x.
2.

Målning
Ristning
Signering

Bailando Studios
Eleverna får lära sig att kunna använda danssteg och sätta
upp en koreografi med ansiktsuttryck - ett sätt att hantera
sina känslor och förmedla dem med dans. Man avslutar
med glada danser.
Högstadiet
Kontakt: patricia.edvardsson@ricvida.com

När skrevs flamenco som ett immateriellt
kulturarv av mänskligheten av UNESCO?
1.
x.
2.

2010
1874
1973
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Värmlands Museum
Finns tillgängliga i workshopsalen för att ge smakprov ur sin
pedagogiska verksamhet.
På museet finns föremål, kunskap och utställningar som berättar om livet i Värmland förr, men också rykande färska företeelser. Vi ser fram emot att du använder oss för att väcka elevernas
nyfikenhet.
Alla visningar och workshops är anpassade till gruppens ålder,
språk eller andra behov. Här finns också material att använda
som läromedel, både lärarhandledningar och elevmaterial till
utställningar eller till våra samlingar. Flera tusen föremål och
fotografier ur våra samlingar finns tillgängliga digitalt.
Mellanstadiet
Kontakt:

I Värmlands Museums historiska utställning hittar
du föremål och berättelser från flera årtusenden.
Vad heter utställningen?
1.
X.
2.

Värmlänningarna
Värmlandsliv
Herulen

Scenbruket
Rörelselek

En workshop med fokus på samarbete och kreativitet genom
rörelse.
Under passet får eleverna använda kroppen på ett uttrycksfullt
och kreativt sätt. Ledarna guidar genom både färdiga rörelsesekvenser, ledd improvisation samt övningar som stimulerar
fantasi och skaparlust. Dans, cirkus och mim är konstformer där
kroppslig gestaltning är i fokus. Tillsammans undersöker vi hur
man kan använda kroppen som verktyg för att uttrycka sig.
Ledare: Isabelle Boström, Sara Jane eller Tove Klang.
Målgrupp: 5-9 år, max ca 20 elever/grupp
Kontakt: info@scenbruket.se

Hur många sekunder är världsrekordet på att
göra kullerbyttor i 100 m?
1.
x.
2.

42 sekunder
42 minuter
3 minuter

Världens åttonde underverk
I en tid av TikTok, Youtube, Snapchat, Netflix, Disney+, Roblox,
Fortnite och en uppsjö av andra sociala medier, bild- och
videoplattformar och spel så både konsumerar och producerar
barn rörliga bilder dagligen. Ett sätt att skapa förståelse för
rörliga bilder och Medie- och informationskunnighet är att
utforska hur en bild uppstår. Historien är fylld av massvis
av kreativa lösningar och experiment som lett fram till den
teknologi och de berättartekniker vi använder idag.
Flera målgrupper
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Det första fotografiet togs för snart 200år
sedan, år 1826.
Hur lång tid tog det att ta världens första
fotografi?
1.
X.
2.

8 sekunder
8 minuter
8 timmar

Risoo Print
I Skapande-skolaprojekt gör eleverna egna original med hjälp
av papper, sax, pennor och annat material som sedan kombineras med den japanska trycktekniken risografi. Risografen är ett
roligt verktyg både för att utveckla fantasi och skaparglädje och
för att förstärka inlärningsprocesser. Eleverna utgår från ett på
förhand önskat tema och får antingen göra affischer eller fanzine (mini-magasin) beroende på projektets längd. Vi erbjuder vissa färdiga teman, men kan också anpassa efter lärarens
specifika önskemål och efter skolans läroplan i olika ämnen. Ni
besöker oss i vår lokal, Färg-Labbet, i Sunne eller så tar vi med
risografen och kommer till er skola. Egna önskemål om tema?
Tveka inte med att kontakta oss!
Flera målgrupper
info@risooprint.se

Vad heter den färgstarka, miljövänliga
trycktekniken med ursprung i Japan?
1.
x.
2.

Rispapper
Litografi
Risografi

Pantomimteatern
Vänskap & integration (från 6 år till och med åk 9)
När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga
blir mötet här och nu!
I denna workshop utforskas kroppsspråkets betydelse, olika
sociala och fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot
varandra, med fokus på tillit, samarbete och vänskap. Hur pratar
vi med våra kroppar och kroppsspråket? Övningarna berör
olika områden såsom trygghet, självkänsla, kommunikation,
konflikthantering och livsdrömmar. Alla dessa knyter an till de
mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.
Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och/eller klasskompisar.

Måste mim vara helt ordlöst eller är det
tillåtet att prata?
1.
x.
2.

Det ska vara helt tyst!
Det är ok att använda rösten ibland
Det ska vara mer tal än rörelse i mim

FACIT TILL
TIPSPROMENADEN
HITTAR NI DÄR NI
LÄMNAR IN ERA
TIPSLAPPAR!
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Utbudsdagarna i Värmland arrangeras av
Riksteatern Värmland och Region Värmland
i samarbete med Karlstad kommun och
Wermland Opera med stöd från Kulturrådet.
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