Skapande Skola med
Embla dans och teater
Embla dans och teater skapar dansföreställningar och ger workshops för en ung publik.
Nu presenterar vi tre nya workshops som kan bokas inom Skapande skola.
I mötet med våra dansare får eleverna uppleva dansens glädje och uttrycka sig med kroppen. Vi erbjuder tre
workshops baserade på våra populära dansföreställningar. Workshopen är helt fristående och kan bokas även om
eleverna inte sett föreställningen*.
Våra workshops är tydligt kopplade till läroplanen samtidigt som de fokuserar på elevernas eget skapande.
Vi arbetar med: Koreografi (= lära sig en dans), Improvisation (= hitta på egna rörelser) och Samarbets- och
tilltsövningar.
Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 5.
I Motsatser får eleverna med dansens hjälp undersöka hur motsatser så som tung/lätt, ja/nej, rätt/
fel, makt/maktlöshet kan kännas i kroppen. Olikheter blir till styrkor och ett sätt att väva oss
samman och skapa förståelse och respekt för varandra.
Ur LGR 11: Det finns höga krav på människors förmåga att leva med och inse värden
som ligger i en kulturell mångfald.

Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 5.
I den här workshopen arbetar vi med naturen som
utgångspunkt. Eleverna får vi vara med och dansa från
frö till fullt blommande trädgård. Genom dans, musik,
vatten, koldioxid och en lekande fantasi
undersöker vi livets och trädgårdens kretslopp.
Ur LGR 111: Naturvetenskapen har sitt ursprung i
människans nyfikenhet och behov av att veta mer
om sig själv och sin omvärld. (...) Med kunskaper
om naturen och människan får människor redskap
för att påverka sitt eget välbefinnande, men också
för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

PRAKTISK INFORMATION
Workshopen anpassas efter elevernas ålder.
De genomförs i aulan, gymnastiksalen eller utomhus.
Vi har med oss egen ljudutrustning.
Workshopen är 40 - 60 minter lång
Vi förväntar oss att pedagogerna deltar aktivt.
PRIS
3 500 kr/workshop.
Resa, boende och traktamente tillkommer (en person).

Målgrupp: förskoleklass till årskurs 6.
En bågformad workshop där allt är möjligt! Vi arbetar
med former, geometri och akrobatik och undersöker vad
som är möjligt och böjligt i kroppen. Med hjälp av våra
bågar byggs en skulptur upp för att sedan bli någonting
helt annat.
UR LGR 11: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att
pröva och omsätta idéer i handling och lösa
problem.

*PAKET MED FÖRESTÄLLNING OCH WORKSHOP
Våra workshops knyter ann till tematiken i tre av våra
föreställningar: Motsatser, Vilja Växa och
Böjligheter Möjligheter. Om ni önskar boka ett paket där
eleverna först ser föreställningen och sedan möter oss i en
workshop så kan vi ta fram ett prisförslag åt er beroende på
hur många föreställningar och workshops ni önskar boka.
För info om föreställning se hemsidan.
KONTAKT OCH MER INFORMATION
info@embladans.se, 0705-61 62 64
www.embladans.se

