Lärarmaterial ingår alltid i våra
föreställningar. Efterarbeten
bokas för 50 kronor/elev.

FÖRDJUPA UPPLEVELSEN
MED VÅR TEATERPEDAGOG
EFTERARBETEN. Vi på Byteatern Kalmar
Länsteater strävar efter att våra föreställningar ska ge mening. Därför jobbar vi alltid
med för- och efterarbeten kopplade till
våra föreställningar. Inför en föreställning
kan det vara bra att eleverna förbereds på
vad de ska få se, utan för den sakens skull
röja plotten eller berätta om handlingen i
förväg. Därför får ni alltid ett lärarmaterial
med tips i förväg.
Det är allmänmänskligt att vilja prata om

en delad gemensam upplevelse och framförallt om föreställningens innehåll tar upp
ett svårt ämne eller lämnar många frågor
obesvarade.
Vid bokning av efterarbete kommer vår
teaterpedagog ut till klasserna så nära efter
föreställningen som möjligt och pratar
igenom föreställningen tillsammans med
eleverna. Vi utgår från forskningsbaserade
metoder och analyserar pjäsen. Det handlar i första hand om att beskriva föreställ-

ningen, därefter tolka och till slut reflektera.
Klassen får också genom dramaövningar
gestalta olika scener från föreställningen
och på så sätt få en djupare förståelse för
pjäsens kärna.
Att se teater med elever kan öppna upp för
samtal om värderingar, känslor och
erfarenheter som annars kan vara svåra att
nå. Genom föreställningen och det efterarbete som den ger möjlighet till, kan nya
samtalsytor upptäckas.

Kulturrådets definition av skapande skola:
Det här bidraget gör att konst och kultur
integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt.
Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget
skapande genom professionell kultur. För projekt som:
-> har fokus på barns och elevers eget skapande
genom olika konstuttryck
-> ger eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning
inom Kulturrådets konstområden
-> genomförs av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet
-> genom de konstnärliga processerna medverkar till
att kulturella och konstnärliga
uttryck långsiktigt integreras i förskolans och skolans
verksamhet.
Lärarmaterial
Lärarmaterialet på Byteatern är alltid gjort utifrån
föreställningens kärna och budskap och anpassad
efter målgruppen. Lärarmaterialet ger en grund för
läraren att förbereda eleverna på teaterupplevelsen.
Andra pedagogiska program
Det finns också möjlighet att boka ett fristående teaterpedagogiskt program. Läs mer på vår hemsida,
byteatern.se
PRIS
Kalmar län: 		

50 kr/elev

Byteatern Kalmar Länsteater
Barlastgatan 8, 392 31 KALMAR
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Kontakta Anne Haugaard redan nu så hjälper hon dig att boka.
Anne Haugaard
0480-43 44 48
anne@byteatern.se

Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

