Hej,
välkomna på fortbildning med Teater Sagohuset som är en av landets främsta fria teatergrupper
som arbetar med nyskapande teater för barn, unga och vuxna.
Vi erbjuder er en tre-timmars workshop där vi lär er teatertekniker som kan hjälpa hela er personal
att lättare använda er av sagor och drama i er pedagogiska verksamhet. Vi ger er konkreta verktyg
som ni kan använda direkt i er verksamhet.
Vi arbetar med metoden sagogestaltning som handlar om hur man kan levandegöra sagor. Ni
kommer att få handfasta tip för hur man kan använda drama som lek och hur man gör
sagostunden magisk. Vi kommer också att prata om tekniker för att locka fram barnens egna
skapande och sagoberättande. Efter avslutad kurs får ni en lista med alla sagor som vi har använt oss
under workshopen, samt litteraturtips.
Sagt om utbildningen:
“En jätterolig eftermiddag med massa nyttiga övningar som vi kan använda med våra barn.”
“Jag var lite nervös innan för jag gillar inte drama, men vi hade tre roliga timmar tillsammans
som förde alla i personalen närmare varandra.”
“Proffsigt och bra upplägg! Jag lärde mig massa nya saker.”
Upplägget på workshopen bygger på läroplanens mål att ge varje barn förutsättningar att utveckla:
- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
- fantasi och föreställningsförmåga
- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Pris för 3-timmar: 6000 kr. Om det finns speciella intressen kan vi skräddarsy utbildningen efter era
behov. Vi kan också korta ner den till två timmar. Då kostar workshopen 4000 kronor.

Teater Sagohuset främjar barns och ungas tillgång till kultur, professionella
scenkonstupplevelser, bildning och rätt till eget skapande.
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