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FRÅN ÅRSKURS 8

KLIPP HAN
GÄSTSPEL AV TEATER
FRYSHUSET/DRAMATEN

En inblick rakt in i verkligheten, i
dödsskjutningarna som drabbar
unga i landets utsatta områden.
Dokumentära berättelser från offer
och förövare, varvade med musik.
Pedagogik:
Varje föreställning följs av ett samtal
med publiken.

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
11–19 JA N UA R I 2 018

FÖR ÅRSKURS 1–5

FÖR ÅRSKURS 4–6

FÖR ÅRSKURS F–1

DEN OÄNDLIGA
HISTORIEN

CRINGE
MARMELAD

MORMORS
LABYRINT

AV MICHAEL ENDE

AV AMELIE NÖRGAARD
OCH ANNA GRANATH

AV FELICIA MULINARI
OCH SAGA GÄRDE

En pinsam, humoristisk, vågad och
alltigenom gränsöverskridande
festlig kabaret om att vara tweenie,
men utan pekpinnar!

En poetisk berättelse om en flicka
som tar avsked från sin mormor som
bor långt borta. En föreställning som
sätter barns frågor om liv, död och
hågkomst i centrum.

Ett händelserikt och spännande
äventyr där 10-årige Bastian hjälper
den unge krigaren Atreyu i kampen
mot onda krafter som hotar världen.
Pedagogik:
En dramapedagog besöker klassen
både innan och efter föreställningen, vilket ger möjlighet till såväl
förberedelse inför teaterbesöket som
bearbetning efteråt av vad de sett
och upplevt. Klassen besöker teatern
för att se Den oändliga historien och
erbjuds ytterligare ett teaterbesök i
form av en rundvandring. En teaterkurs som syftar till att ge eleverna
ökad förståelse för vad teater är och
hur det fungerar i praktiken.

Pedagogik:
Handledningsmaterial kommer att
finnas tillgängligt.

FEB

MARS

APR

KARL-BERTIL
JONSSONS
JULAFTON

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
2 8 F E B R UA R I –
19 A P R I L 2 018

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
24 AUGU S T I –
12 OK T OBE R 2 018

M AJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

FÖR ÅRSKURS 7–9

PARANOID PARK
AV BLAKE NELSON

AV TAGE DANIELSSON

Pedagogik:
En pedagog besöker klassen inför
teaterbesöket som ger en introduktion till teater och till själva föreställningen. I ett uppföljande besök
undersöker vi pjäsen tillsammans
genom lek, dramaövningar och samtal. Genom att beskriva, tolka och
reflektera finner vi efteråt ett sätt att
prata om den konstnärliga upplevelsen och göra den till vår egen.

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
T OM 9 F E B R UA R I 2 018

JAN

FÖR ÅRSKURS 1–5

En älskad klassisk julsaga i en mer
aktuell version. Hur kan vi fira en jul i
överflöd när människor omkring oss
varken har mat eller bostad?
Pedagogik:
En dramapedagog besöker klassen
både innan och efter föreställningen,
vilket ger möjlighet till såväl förberedelse inför teaterbesöket som
bearbetning efteråt av vad de sett och
upplevt. Klassen besöker teatern för
att se Karl-Bertil Jonssons julafton och
erbjuds ytterligare ett teaterbesök
i form av en rundvandring. Teaterkursen syftar till att ge eleverna ökad
förståelse för vad teater är och hur
det fungerar i praktiken.

Skejtaren Alex 16 år orsakar
ofrivilligt en säkerhetsvakts död.
En föreställning om ansvar, moral
och en ung människas kamp att
göra det rätta.
Pedagogik:
Ett besök före och ett besök efter
föreställningen i klassrummet, där
vi behandlar föreställningens
tematik och form med särskilt fokus
på moraliska frågor som dyker upp i
pjäsen. Genom att gestalta och sätta
sig in i någon annans situation kan
man få syn på saker man tidigare
inte lagt märke till.

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
2 2 NOV E M BE R 2 018
– 2 5 JA N UA R I 2 019

S KOL F ÖR E S TÄ L L N I NGA R
16 NOV E M BE R –
7 DE CE M BE R 2 018

OKT

NOV

DEC

JAN

ÖVRIGA KURSER OCH
PEDAGOGISKA PAKET:
FÖR ALLA ÅRSKURSER

FRÅN ÅRSKURS 3

BAKOM
KULISSERNA
– KAN KOMBINERAS MED ALLA
UNGA TEATERNS FÖRESTÄLLNINGAR

SKRÄDDARSYDDA
KURSER
Hur skulle din klass vilja möta teatern?
Klassen väljer en föreställning ur
teaterns repertoar och i dialog med
skolan skapar vi ett skräddarsytt kurs/
workshop-upplägg utifrån klassens
speciella behov och önskemål.

Hur uppnås teatermagi? Efter att ha
sett en föreställning får ni en visning
av hantverket bakom kulisserna som
visar en del av teaterns spännande
värld i form av olika metoder och
verktyg. Visningen kombineras med
en workshop, där eleverna får prova
på hur man kan skapa olika karaktärer
med hjälp av mask och kostym

 ruppkänsla och självkänsla
G
stärks på ett kreativt sätt.
Lekfullt sätt att få en inblick
i teaterns värld.
Karin, Svanetorpskolan

Inspirerande. Berikar elevernas
fantasi. Pedagogiskt och bra
upplägg. Roligt och kreativt.
Ulrika, Johannesskolan

Ett fantastiskt sätt att få våra elever
att: våga prova fantasin, utveckla
ytterligare ett språk och ha roligt.
Jane, Holmaskolan

För frågor och intresseanmälan:
Dramapedagog Anna Hellerstedt
anna.hellerstedt@malmostadsteater.se
040-20 86 14, 0708-63 80 53
Mer info och priser:
malmostadsteater.se/unga-teatern/skapandeskola

Foto Klipp han: Therese Öhrvall. Illustration Karl-Bertil Jonssons julafton: Hanna Albrektson. Foto omslag, Oändliga historien, Cringe marmelad: Emmalisa Pauly

