SKAPANDE SKOLA MED

BEFORE
Tema: Relationer

Målgrupp: Åk 5-8
Mål: Att stimulera till inlevelse och förståelse för vänskapsrelationers
betydelse och dynamik, och att lyfta frågor kring hur sociala medier
påverkar vår verklighetsbild och kommunikationen oss emellan.

Kopplingar till läroplan: Svenska, samhällskunskap, skolans
värdegrundsarbete, historia och bild

Upplägg stora paketet
1. Lärarna får ett handledningsmaterial som ger inspiration för hur de kan
arbeta med eleverna före och efter föreställningen, och integrera arbetet i
den övriga undervisningen.
2. 60 min workshop som förberedelse inför föreställningen och dess tematik
kring relationer
3. Föreställningen BEFORE
4. Samtal direkt efter föreställningen
5. 90-120 min workshop där eleverna genom ord, musik och rörelse
återskapar situationer ur föreställningen.

Upplägg mellanpaketet
1. Lärarna får ett handledningsmaterial som ger inspiration för hur de kan
arbeta med eleverna före och efter föreställningen, och integrera arbetet i
den övriga undervisningen.
2. Föreställningen BEFORE
3. Samtal direkt efter föreställningen
4. 90 - 120 min workshop där eleverna genom ord, musik och rörelse
återskapar situationer ur föreställningen

Om BEFORE
Allt känns så annorlunda efter sommarlovet. De fyra bästa vännerna har varit ifrån
varandra nästan hela sommaren. De har längtat och väntat, för sommaren har inte
varit den bästa tiden för någon om dem; saker som man inte kan prata med
någon annan som har hänt. Och när de återvänder till skolan känns inget som det
ska. Plötsligt känns det som om skolan och vännerna befinner sig i Hunger Games
och minsta snedsteg kan göra att allt blir förstört.
Plötsligt kan man inte lita på att ens vänner finns där för en längre. Och när
skoldagen är slut är det inte över. Då fortsätter livet på nätet, med Snapchat, Kik
och bloggar. Man kommer aldrig undan och man vet inte vem man kan lita på.
Plötsligt är din bästa vän din fiende. Och du vet aldrig vem det är du egentligen
pratar med. Och vad använder man för metoder för att vinna över människor på
sin sida?

Om oss
Månteatern har jobbat med scenkonst för barn & unga sedan 1986. De senaste
åren har Månteatern gjort pedagogiska projekt som är specifikt kopplade till våra
föreställningar. Månteatern har även tagit fram specialsydda projekt i samråd med
skolor baserad på deras och/eller våra önskemål.
Workshopparna genomförs av Simone Höckner, danspedagog på Kulturskolan i
Lund.

Priser
Antal paket med subventionerat pris är begränsat, annars gäller ordinarie pris.
Så först till kvarn!
Stora Skapande skola paketet
1h workshop, datum innan föreställningen
Föreställning + publiksamtal
1,5-2h workshop, datum efter föreställningen
Pris: Subventionerat: 5000kr/klass (Ordinarie: 7500kr/klass)
Mellan Skapande skola paketet
Föreställning + publiksamtal
1,5-2h workshop på datum efter föreställningen
Pris: Subventionerat: 2500kr/klass (Ordinarie: 5000kr/klass)
Det går även utmärkt att enbart boka platser till föreställningen BEFORE för 100
kr/person. Lärarhandledning ingår.

För mer information och bokning, kontakta:
Emily Johansson, Producent
072-5893725
emily@manteatern.se

