Skapande skola – dans och teknik – en föreställning för åk F-3

Mata mej!
Utifrån det gemensamma temat dans och teknik ger vi två dansverkstäder där vi
arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser
och danssekvenser. Vi leker med rytmer, med kropparna formar vi
maskiner/robotar och vi dansar på en spelande matta.

Upplägg: Vi träffar varje klass för dansverkstad vid 2 tillfällen. Under verkstaden
dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Vi dansar
tillsammans och två och två. Vid första tillfället delar vi också in klassen i tre
mindre grupper för att varje komponent – rytm, maskin och dansa på matta ska
få utrymme och tid. Alla barn prövar alla tre stationerna. Hela tiden finns temat
närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en kort konsert som
presenteras vid andra tillfället. Vid varje verkstad ges möjlighet till reflektion och
diskussion.
Förberedelse: Klassen pratar om robotar – de som finns i verkligheten och de i
sagorna. Hur de kan se ut och hur de rör sig? Om tid finns ritar eleverna sina
egna robotar som förberedelse.
Projektet avslutas med att alla barnen ser föreställningen Mata Mej!

Att tänka på: Eleverna har på sig oömma kläder och om golvet är varmt och
rent dansar vi gärna barfota. När vi dansar är det viktigt att minst en lärare är
närvarande. Läraren fungerar som en extra resurs och behöver inte medverka i
dansen om denne inte vill såklart.
Lämplig lokal; gymnastiksal, aula eller större tomt rum.
Pris: Beroende på antal medverkande klasser sätter vi samman ett projekt
utifrån er budget och skolans önskemål.
Prisexempel:
160 barn 6 klasser.
48000 kr för 12 verkstäder ca 60 min vardera med 3 dansare och musiker.
2 föreställningar kostar 24600 kr. Subventioner finns att söka.
Totalt: 72600 kr.
I projektet ingår 3 pedagoger/danskonstnärer/musiker, för och efterarbete.
1 Mata Mej! föreställning 14800 kr, 2a föreställningen samma dag o plats 9800 kr.
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