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KREATIV SKRIVWORKSHOP MED FÖRFATTARE

SKAPANDE SKOLA PAKET: WORKSHOPS + FÖRESTÄLLNING
ÅK 7-9
Månteatern erbjuder ett Skapande skola paket bestående av föreställningen Odjuret samt två skrivarträffar med en författare. Syftet är att
väcka skrivlust men också att bli bekant med olika skrivmetoder, hur man bygger en berättelse och samtidigt bli inspirerade av en person
som skriver i sitt yrke.
UPPLÄGG
Först ser klassen föreställningen Odjuret, sen utförs två skrivträffar, med cirka en veckas mellanrum. Odjuret är en föreställning skriven av
Annika Nyman som handlar om att gå från barn till vuxen, vem är man i denna förvandling och vem är man i förhållande till sin omvärld.
Under första träffen möter författaren en klass (ca 30 elever) och inspirerar med verktyg, metoder samt idéer för hur man kan tänka i
skapandet av en text. Hur gör man tex. vid skrivkramp? Eleverna får en skrivuppgift som utförs antingen som läxa eller under en kommande svenska lektion. Utgångspunkten i skrivuppgiften sker i de fyra karaktärerna som Odjuret handlar om, Mamman, Belle, Odjuret och
Bill. Eleverna väljer en av karaktärerna eller flera och skriver en text om vad som händer för den valda eller de valda karaktärerna efter att
föreställningen slutar.
Inför andra träffen med författaren, har denna läst alla texterna som klassen skickat in. Författaren ger feedback på vad eleverna skrivit,
och kanske läser upp någon text med tillåtelse från eleverna. Sen utvärderar man gemensamt vad skrivarworkshopen har bidragit med.
Tid: Föreställning c:a 50min, Workshop 2 x lektioner
Målgrupp: Åk 4-6
Antal: Föreställning 90st inkl vuxna, workshop max 25 elever
Kostnad: Förställning 14 000:- första föreställning inkl bygg, sedan
9 000:- om bygger får stå kvar
Workshop: 7000:-/workshop
För mer info om föreställningen och dess förutsättningar för turné,
se separat utbudsblad, kontakta oss eller se www.manteatern.se

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

VEM FÅR VARA HISTORISK?

SKAPANDE SKOLA PAKET: FÖRESTÄLLNINGEN JAG ÄR DROTTNING + WORKSHOP
ÅK 3-6
Månteaterns Skapande skola paket Vem får vara historisk innehåller föreställningen Jag är Drottning och workshop.
Föreställningen Jag är Drottning handlar om de fyra regerande drottningar som har funnits i Sveriges historia, fyra unika kvinnliga makthavare som också i förhållande till sina manliga regenter varit dolda i historieböckerna. Föreställningens tematik är historia, makt och genus.
UPPLÄGG
1. Eleverna ser föreställningen.
2. Efter föreställning möter eleverna skådespelarna i workshopform (samma dag eller annat datum enligt överenskommelse). Eleverna får
från grunden ta fram en gestaltning av viktiga historiska kvinnor eller personer som om 100 år kanske kommer att finnas i historieböckerna. Processen är en komprimerad version över hur en teaterföreställning tas fram. Från research, analys till repetition och gestaltning/
uppspel av de personer som är valda.
Med föreställning och workshop skapas en helhetsupplevelse för eleverna. De får ett möta profesionella skådespelare på scen och i
workshop. I workshopen får de ta del av konstnärliga processer som resulterar i ett gestaltande och eget uttryck.
Tid: Föreställning 65min, Workshop 3 timmar. Workshopen kan anpassas i tid och innehåll efter överenskommelse.
Målgrupp: Åk 3-6
Antal: Föreställning 70st inkl vuxna, workshop max 25 elever
Kostnad: Förställning 14 000:- första föreställning inkl bygg, sedan
9 000:- om bygger får stå kvar
Workshop: 7000:-/workshop
För mer info om föreställningen och dess förutsättningar för turné,
se separat utbudsblad, kontakta oss eller se www.manteatern.se

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

VEM? - EN LITEN FÖRESTÄLLNING OM DE STORA KÄNSLORNA
SKAPANDE FÖRSKOLA
ÅR 3-6

Föreställningen VEM är en färgsprakande föreställning för de minsta som utforskar känslor och stimulerar barnens förmåga till inlevelse
och empati. Föreställningen är interaktiv och sker hela tiden på barnens villkor.
Skådespelarna har arbetat mycket med clownteknik vilket innebär att man tar in alla barnen i rummet, och spelar vidare på det som sker
i mötet med publiken. Antalet i scenrummet är litet (45 personer) och det möjliggör för skådespelarna att kunna ta in intryck från barnen
och att varje unik individ blir sedd i rummet.
Föreställningen börjar med att skådespelarna möter barnen i foajén eller annat tänkt publikutrymme. Redan här får publiken möjlighet att
skapa bekantskap med skådespelarna, kanske är det livets första teaterbesök? Barnen leds in i den uppbyggda VEM-världen och får sitta
mjukt på en rosa fluffig matta. Sen tar förvandlingen vid- skådespelarna förvandlas en efter en till Katt, Kanin, Fågel och Nallegrisen med
hjälp av musik och clownnäsor.
När föreställningen är slut, förvandlas djuren tillbaka till skådespelarna och alla i publiken tar tag i ett gemensamt långt rep, där man tryggt
leds ut ur scenrummet. I foajén eller valfritt publikutrymme finns det möjlighet att duka upp ett kafferep med leksakskoppar och kaffekannor. I kafferepsleken sker ett sista möte mellan skådespelarna och barnen med möjlighet att på ett naturligt sätt fånga upp barnens frågor
och funderingar.
Pris: Första föreställningen 9500:-, andra och nästkommande
7000:- om bygget får stå kvar.
Målgrupp: 3-6 år
Föreställning: 45 min
Eftermingel med kafferep: 15 min
För mer info om föreställningen och dess förutsättningar för turné,
se separat utbudsblad, kontakta oss eller se www.manteatern.se

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

FANTASIFULLA UTGRÄVNINGAR

SKAPANDE SKOLA PAKET: WORKSHOP + FÖRESTÄLLNING
ÅK F-3
Månteaterns Skapande skola paket Fantasifulla utgrävningar innehåller workshop och föreställningen Utgrävningar på månens baksida.
Workshopen sätter fokus på elevers eget skapande och utforskande samt en inblick i de konstnärliga processerna som användes i skapandet av föreställningen Utgrävningar på månens baksida.
UPPLÄGG
Workshop: Eleverna jobbar med Månteaterns skådespelare som de även kommer möta i föreställningen Utgrävningar på månens baksida. Eleverna och skådespelarna kommer tillsammans att utforska olika konstnärliga och kreativa uttryck som exempelvis skuggspel, att
uttrycka sig med kroppen utan att prata, att uttrycka sig genom att använda olika typer av material som återkommer i föreställningen.
Föreställning: Eleverna ser föreställningen (föreställningen sker på annat datum eller i samband med workshop enligt överenskommelse)
och möter då skådespelarna igen fast på scen och i karaktär. De olika uttrycken som har behandlats och eleverna själva har fått använda
sig av under workshopen återkommer under föreställningen. Exempelvis ordlös kommunikation, skuggspel och användandet av olika
material.
Föreställningen Utgrävningar på månens baksida tar upp ämnen som kreativitet, fantasi och egen tolkning. Workshopen tillsammans
med föreställningen skapar en helhetsupplevelse där eleverna får möta professionella konstnärer i olika sammanhang. Eleverna får även
möjlighet att skapa egna uttryck som de sedan får återkoppling till via föreställningen. För eleven skapas en unik upplevelse och en grund
för eget utforskande.
Tid: Föreställning 55min, Workshop, c:a 3h inkl pauser
Målgrupp: Åk F-3
Antal: Föreställning 90st inkl vuxna, workshop max 25 elever

För mer info om föreställningen och dess förutsättningar för turné,
se separat utbudsblad, kontakta oss eller se www.manteatern.se

Kostnad: Förställning 14 000:- första föreställning inkl bygg, sedan
9 000:- om bygger får stå kvar
Workshop: 7000:-/workshop

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

Räkneexempel:
C:a 3 klasser får plats per föreställning (90 platser)
Första föreställning 14 000 + 7000 x 3 =35 000
Andra föreställningen och nästkommande = 30 000

FRAMFÖR OCH BAKOM SCEN

SKAPANDE SKOLA PAKET: FÖRESTÄLLNING + WORKSHOP
ÅK F-9
Kom och besök Månteatern i centrala Lund. Vi erbjuder ett Skapande skola paket innehållandes föreställning och workshop där eleverna
får en ”bakom scen”-insyn på en teater, möta olika professioner inom scenkonstyrket, eget skapande samt få en scenkonstupplevelse.
Mötet sker på plats på Månteatern i centrala Lund och kan kombineras med Månteaterns föreställningsutbud. Workshopen kan anpassas
efter ålder.
Upplägg
Vi tar emot klasser som delas upp i mindre grupper, beroende på föreställningen sker workshopbiten före eller efter föreställningen. Eleverna får komma bakom scenen, se hur en teater ser ut, möta olika professioner som exempelvis ljusdesigner som kan prata om ljussättningens roll i en föreställning. Eleverna kommer även få möjlighet att tillsammans med Månteaterns skådespelare ta fram kortare scener som
spelas upp för varandra.
Före eller efter genomförd workshop får eleverna se en föreställning. Syftet med att kombinera workshop och föreställning är att hos
eleven skapa en djupare förståelse både för uttrycket i scenkonsten men även vad som krävs för att skapa en föreställning. Förhoppningsvis kommer denna upplevelse även inspirera till eget utforskande kring scenkonst och eget uttryck.
Workshopen kan kombineras med följande föreställningar:
Utgrävningar på månens baksida, åk F-3
Kronan, åk 4-6
Odjuret, åk 7-9
Tid: Workshop - 2h, föreställning - 50-60min, beror på vald föreställning
Antal: Workshop - beroende på vilken föreställning, kontakta oss.
Pris: 8000:-/klass

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

OM HOPP/HOPPLÖSHET
(UNDER ARBETE)

ARBETSNAMN: OM HOPP/HOPPLÖSHET

SKAPANDE SKOLA PAKET: WORKSHOP + FÖRESTÄLLNING
ÅK 2-5
Unga i Sverige idag har gett uttryck för att de växer upp i en osäker tid med en oviss, eller rent av hopplös, framtid. Klimatfrågan är det
överhängande orosmomentet i kombination med vuxenvärldens ignorans och ovilja att se, höra och förstå. I medier diskuteras ofta ungas
syn på sin hopplösa framtid och de utlysande faktorerna. Samhällsdebatten rör sig kring orona pandemin, klimatångest, välformulerade
unga klimataktivister och vuxna förnekare.
Men från de hopplösa hör vi ingenting. Från de hopplösa är det tyst.
Under 2020 och 2021 kommer Månteatern i samarbete med dramatiker Kristian Hallberg och regissör Elin Skärstrand skapa en föreställning från grunden. Vi kommer möta barn och frågar om hur de upplever nuet och framtiden.
Vår ambition är att ge de ungas oro en röst samtidigt som vi vill ge ett pepp inför framtiden.
Föreställningen har premiär hösten 2021 och kommer att kunna kompletteras med Skapande skola workshop som utgår från tematik och
föreställningens uttryck.
OBS! Då föreställningens förutsättningar för tillfället inte är
satta så är nedanstående information uppskattade.

För mer info om föreställningen och dess förutsättningar för turné,
se separat utbudsblad, kontakta oss eller se www.manteatern.se

Tid: Föreställning 50min, Workshop, c:a 3h inkl pauser
Målgrupp: Åk 2-5
Antal: Föreställning 90st inkl vuxna, workshop max 25 elever

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
www.manteatern.se

Kostnad: Förställning 14 000:- första föreställning inkl bygg, sedan
9 000:- om bygger får stå kvar
Workshop: 7000:-/workshop
Räkneexempel:
C:a 3 klasser får plats per föreställning (90 platser)
Första föreställning 14 000 + 7000 x 3 =35 000
Andra föreställningen och nästkommande = 30 000

