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TEATER
Från 6 år Hösten 2018 - Våren 2019
Samproduktion med
Byteatern Kalmar Länsteater

Regionteaterns inspirerande pedagoger erbjuder flera olika projekt
inom skapande skola, både fristående
projekt och efterarbeten kopplade till
föreställningar. Med hjälp av övningar
och diskussioner fördjupas elevernas
upplevelse av det de har sett.
Under läsåret 2018/2019 spelar
Regionteatern två föreställningar
som det går att köpa efterarbete till.
Bortbytingen för lågstadiet och
Typiskt typisk för mellanstadiet.

TYPISKT TYPISK

DANS
Åk 4 - 6 Hösten 2018 - Våren 2019
Anna, Georgios och Rebecca tar er med
på en resa kring hur det kan vara att vara
typisk. Men hur vet de hur en sådan är?
Med dans och ord undersöker vi tillsammans vad är det att vara normal.
Vem är det som bestämmer när en är det?
Att sticka ut kan vara jobbigt. En önskan
om att vara typiskt typisk som de andra är
märkbar. Önskan om att bara få lov
att vara är stark. Att få vara den man är och att det är helt ok!
Typiskt Typisk är en färgstark dansföreställning för mellanstadiet som
med humor och allvar leker med ord
och hyllar våra olikheter.
Lokal: Gymnastiksalar och likn lokaler
Längd: ca 60-80 min/tillfälle
Tillgång till lokal: ca 15 min innan start
Antal: max 25 elever/tillfälle
Pris exkl moms:
Dramaworkshop 2.000 kr/tillfälle
Föreställning inom Kronoberg och
Blekinge inkl efterarbete 14.500 kr

En modern och lite läskig saga för
lågstadiet av Selma Lagerlöfs klassiska
novell. Den stressade mamman och
pappan glömmer barnvagnen med
sitt lilla barn i skogen och när de hittar
vagnen igen är det inte deras barn som
ligger i vagnen utan en trollunge.
De har fått en bortbyting! Vad ska de
göra? Behålla trollet eller… kanske…
göra sig av med det? Och hur ska
människobarnet överleva bland trollen?
En sak är säker, hur vi behandlar andra
kommer förr eller senare, att påverka
oss själva.
Lokal: Gymnastiksalar och likn lokaler
Längd: ca 60-80 min/tillfälle
Tillgång till lokal: ca 15 min innan start
Antal: max 25 elever/tillfälle
Pris exkl moms:
Dramaworkshop 2.000 kr/tillfälle
Föreställning inom Blekinge,
Kronobergs och Kalmar län inkl
efterarbete 14.500 kr

SKAPA ETT PROJEKT
TILLSAMMANS MED OSS!
Erbjuds alla årskurser,
från förskola och uppåt.
Har din skola tankar och idéer om
vad ni skulle vilja göra inom ramen
för skapande skola? Arbetar ni med
något speciellt tema?
Vi kan anpassa projekten utifrån era
önskemål och tankar.
Övrig personal på Regionteatern
kan under vissa perioder kopplas
in i projekt. Det finns även
möjlighet att göra studiebesök i
våra teaterateljéer.
Kontakta oss så berättar vi mer!
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