Vad är det jag
ser när jag ser
det jag ser?
Hej, ni har precis sett och upplevt en dansföreställning tillsammans.
Det finns en hel värld som väntar när man börjar prata om vad man har sett, känt och
upplevt. Du kan börja ett samtal redan nu! Allt som syns och görs när du ser en
föreställning kan:

”Jag såg en
låda, den var
ett isberg,
då frös jag!”

Beskrivas - prova att vara konkret och minnas vad du såg. Färg, form, rörelser, ljud, ljus,
kostym, saker…
Tolkas - var utspelade det sig? När? Vem var de på scenen – tyckte du? Här finns inget rätt
eller fel… bara fantasi och upplevelse. Vad tyckte du det var du såg? Och vad var det som
gjorde att du tyckte det?
Funderas vidare kring - vad bär du med dig för känsla efter föreställningen? Fick du några
funderingar och frågor under, innan och efter? Väcktes minnen till liv?
Att prata om det ni har sett och lyssna på varandras tankar och funderingar kan bli en ny
upplevelse ni skapar ihop. Ha det så kul!

Inspiration till frågor -->

Beskriv hur det såg ut på
scenen! Färger, former,
antal… Vilka saker fanns i
rummet? Var? Hur användes
de – lyftes, kastades, stod
stilla…?
Beskriv skillnader och likheter
i vad dansarna hade på sig!

Berätta om
föreställningen
som om den
andre inte hade
sett den!

Var utspelade
föreställningen
sig – tänkte
du?

När tänker du att föreställningen utspelade sig
- en morgon, för länge
sedan, en sommar,
under en timme, en dag,
en natt…? Ändrade det
sig under tiden och i så
fall till vad?

Vad bär du med
dig för känsla från
föreställningen?
– minne, inre
bilder, tankar?

Kan du visa eller beskriva någon rörelse som
du kom ihåg att
dansarna gjorde – med
armarna, på golvet,
med fötterna, ett hopp,
en snurr, något snabbt,
något kantigt…?

Vilka tyckte du
att de som var
på scen var för
några? Vad gjorde
att du tolkade det
så?

Vill du ha mer inspiration och tips till att prata vidare om dans kan du gå in på vår
hemsida under rubriken information!
Satellit arrangerar kontinuerligt dansföreställningar, för barn 0-12 år, i Göteborg. Vi
erbjuder även workshops, bland annat om att prata dans med barn och unga, samt
seminarier. Läs mer på vår hemsida och kontakta oss gärna!
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