6 - 12 år

Digital workshop
med Teater Pero
En lustfylld workshop i scenframställning och storytelling. Eleverna får utforska
det egna berättandet; sitt kroppsliga uttryck, sin röst och sin kreativitet inspirerade
av berättelser ur föreställningen Hemliga hörn.

Ingenting går upp mot en riktigt god
berättelse! En stor del av upplevelsen
handlar om hur historien framförs. I den
här workshopen undersöker vi hur man
kan bli en bra berättare och hur man
med enkla medel kan levandegöra sin
historia.
Hur skapar man stämning hos sin publik?
Kan man skapa spänning och magi av
vilken historia som helst?
Kan man berätta en historia på olika sätt?
Hur kan man skapa inre bilder hos sin
lyssnare?
Är alla medel tillåtna?
I den här workshopen utforskar vi
berättandets ädla konst och övar på att
framföra historier på olika sätt. Eleverna
får inspiration, handfasta tips och handledning av våra erfarna skådespelare.

Workshopen genomförs vid 3 tillfällen:
1. Filmad del där skådespelarna introducerar
grunderna i berättande och ger exempel
genom att framföra delar av föreställningen
Hemliga hörn.
2. Eleverna och läraren arbetar själva i
klassrummet med hjälp av vårt tydliga
kompendium med roliga handfasta
övningar i att hitta sin egen inre berättare.
3. Ni träffar våra två skådespelare via
Zoom/Teams eller Google meets för en
gemensam berättarstund tillsammans. Ni
har möjlighet att ställa frågor och reflektera
över det
arbete ni gjort i klassrummet. Workshopen
avslutas med en stor berättarkavalkad!
Tillsammans med skådespelarna berättar
ni alla en historia i en berättarstafett där
allt ni hittills har lärt er och utforskat kommer
till användning.

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region.

info@pero.se
08-458 92 10
www.pero.se

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: 				
Turné: 				
Antal tillfällen: 			
Kontakt: 				
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Karin Westholm
karin@pero.se
tel. 08 - 458 94 10

Maxantal workshop: 		
				
Workshopens behov:		
				
					
					

1 klass/workshop
Del 1: Filmvisning. Tillgång till 		
bra uppkoppling, dator och 		
projektor + duk för visning av 		
film

					
					
					
					

Del 2: Arbete i klassrummet. 		
Om ni är fler pedagoger är det 		
bra att dela upp i halvklass och
använda 2 klassrum.

					
Del 3: workshop via länk.
					Tillgång till bra uppkoppling, 		
					
dator och projektor + duk samt
					
möjlighet att filma era barn så 		
					
att skådespelarna och barnen 		
					
ska kunna mötas.
Pris:					
6 000 kr
					Moms 25% tillkommer
					med reservation för prisändring HT-23

Postadress: Box 706 120 02 Årsta

