Banditsagor för högstadiet
Banditsagor erbjuder workshops för elever mellan 6-9e klass inom ramen för skapande
skola.
Två pedagoger från Banditsagor kommer ut till skolan och med hjälp av konkreta övningar från klassiskt
teaterarbete, kreativt berättande och improvisationsteater undersöker och prövar vi oss fram tillsammans.
Vi skapar med hjälp av gruppdynamiska övningar som angränsar till lek en trygghet i gruppen och ett
tillåtande klimat där ingenting värderas som rätt och fel.
Vi strävar inte efter prestige och färdig produkt, snarare lust och kreativitet.Syftet med workshopen är att
stärka gruppen och ge eleverna nya verktyg i mötet med varandra.Workshopinnehållet kan med lätthet
anpassas till aktuella teman på skolan och vi skräddarsyr gärna i samförstånd med er.
Med oss får ni möjlighet att implementera redan tillskansad kunskap på ett nytt sätt.

Integrerade ämne Lgr 11

Det här projektet kan med fördel kopplas till ämnena svenska, samhällskunskap och drama, enligt
integrerade ämnen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.” (Lgr 11 s. 14)
“I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna gesförutsättningar
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Lgr 11 s. 222)

Citat från Korsbackaskolan Kävlinge

Dessa skådespelare gjorde i mitt tycke ett mycket bra jobb och borde absolut kunna bli ett återkommande
inslag. (Pedagog)

Vi gjorde en massa kul aktiviteter och vi lärde känna varandra bättre eftersom att alla visade sig vara knasiga.
(Elev)

Förutsättningar:

Målgrupp: 6an -9an
Längd workshop: 2 ggr 105 min (beroende på omfattning)
Antal: 1 klass per workshop (max ca 30 elever)
Rum: 2 klassrum eller liknande (helst fritt från stolar och bord)
Pris: Baseras på antal elever x 250 kr ex
moms och resa.

Vi skräddarsyr gärna efter era önskemål.
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