Milles Resa
– en skogssaga
Musikteater om människans behov av
att få plats, att få ta plats och att bli
sedd.

Skapande Skola
Milles Resa som Skapande skola består av en del
föreställning och en del dramalek för barnen.
Upplägget kan delvis formas enligt önskemål men
ett bra exempel är att vi först har dramalek
i smågrupper (20 – 30 minuters pass) och sedan får
alla barn se föreställningen tillsammans.
Dramalek
Dramaleken bygger på ingredienser från
föreställningens tema: känslor, både inuti och
utanpå samt naturens temperament, skogen och
dess karaktärer. I dramaleken skapar barnen själva
med sina kroppar och sinnen och den är mycket
lättillgänglig och opretantiös. Vi jobbar med olika
sånglekar, kullekar och dramatiserande lekar och
berättelser.

Medverkande: Hanna Wiklund och Gunilla
Wiklund Musik: utdrag ur "Årstiderna" av A. Vivaldi
m.m. arrangerat för violin och dragspel.

Jag är arg! Jag får inte plats!
Barnet Mille gör en resa i stark affekt. Mille möter en
vägvisare och får möta sina olika känslor
tillsammans med de förbluffande figurer han möter:
den arga Björnen, den sorgsna Åsnan och den
praktfulla Påfågeln. Med på färden genom de olika
temperamenten finns hela tiden musiken med sin
förlösande kraft.
Föreställning plus dramalek
När möjlighet finns kombineras föreställningen med
en prolog av inledande dramalek med publiken.
Dramaleken är utöver härlig "uppvärmning" ett sätt
att göra publiken delaktig i både kropp och sinne.
Efter föreställningen diskuterar aktörer med publik
om känslorna som agerats.

Arbetsmaterial
I samband med föreställning eller Skapande Skolaprojekt får pedagogerna arbetsmaterial för fortsatt
efterarbete. Bl a finns där en bild av en skog där
barnen kan rita in föreställningens figurer. Det finns
humörfigurer där barnen jobbar kring glad, ledsen
osv. Vi ger förslag på musik att lyssna på när man
målar, till vilken man kan välja en färg man tycker
passar med olika temperament osv. m.m.
FAKTA
Målgrupp: åk 5 – 8 år
Antal elever: ca 30-70 st enl ök.
Speltid: ca 30 min (40 min med inledande dramalek
vid offentlig föreställning)
Lokal: mörkläggningsbar samlingssal, scen,
gymnastiksal
Spelyta: minst 5 X 7 m + publikplatser
El: Två separata 10A
Bygg/riv: 80/45 min

Bokning genom MUSIKCENTRUM ÖST info@musikcentrum.se Hemsida (video, text mp3): www.musikcentrumost.se
Telefon: + 46 (0) 8 651 01 42. Ring eller maila så hjälper vi dig att hitta den perfekta barnföreställningen!

