Skapande Skola
Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande
skola-paket med workshops och tillhörande
föreställningar eller skräddarsyr efter din
skolas behov.
I våra paket ryms arbete utifrån tema,
skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna för skådespeleri
och dans, mm.
Teatern ska få möjlighet att ta plats i
elevernas pedagogiska arbete och inspirera
till ett eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp - och
individstärkande. Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för
kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.
Här nedan följer två exempel på vad som kan beställas:

Identitetsprojektet
Tid: ca 60 min x 3 lektion.
Ålder: 6-15 år.
Antal: 5-25 st
Pris: 4200:-/60 min x 3 = 12600 (2 pedagoger)
Reducerat pris: Halva priset om lektionen leds av 1 pedagog.
Beställare: Skolor, stadsdelar och kommuner, m.fl.
Teater De Vill har under flera år arbetat med ett Identitetsprojekt som på olika sätt lyfter frågor
kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar,
improvisation och gestaltning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt
som sökandet efter att ringa in elevens syn på sin identitet är central. Vi använder också den
dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer,
tankar och känslor (improvisation, statyer, kör, mm).

Vi gör en föreställning
Tid: 80 min x 6 lektioner (Den sjätte lektionen är vigd för
uppspel/föreställning.)
Ålder: 6-15 år.
Pris: 18 500:Beställare: Skolor, stadsdelar och kommuner, m.fl.
Teater De Vills pedagoger kommer ut till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en
teaterföreställning. Vi använder statyövningar, kör, maskingestaltning, fysisk teater, mim, impro,
”Play back”, mm. Arbetet, som är lustfylld och i delaktighet där all får vara med, syftar till att ge
eleverna sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda.
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