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Promenadteater med Teater Carpa
Skapande skola projektbeskrivning
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SAMMANFATTNING
Teater Carpa bjuder in till en unik form av barnteater för skapande skola. Ett
interaktivt teaterkoncept vi kallar promenadteater där barnen får följa med
skådespelarna på ett äventyr och bli en del av berättelsen i sin närmiljö.
Föreställningen är ca 45 min lång och våra skådespelare möter gärna barnen
efteråt i ett kortare mingel på 15 min där eleverna får ställa frågor samt se kostym
och rekvisita.

Efter föreställningen kan ni som bokare välja att låta skådespelarna hålla en
workshop på ca 1h eller låta ansvarig lärare tilldelas ett arbetsmaterial som de
själva kan arbeta med tillsammans med eleverna.

Varje manus grundar sig ur meningen "det finns ett äventyr runt hörnet" samt med
tre ledord per föreställning.

BAKGRUND OCH SYFTE

Vi alla minns hur det var när vi var barn, livet stod på spel flera gånger per dag. När
vi räknade varje krona för att köpa godis, bråkade med bästisen eller fick skrapsår
på knäna efter att vi cyklat omkull. Det var genom dessa minnen som konceptet
promenadteater väcktes till liv. Vi ville skapa en form av teater där barnen fick en
upplevelse som vanligen bara står i böckerna eller som ses på film.

Vi vill låta barnen vara med om ett äventyr som grundar sig i deras vardag och där
deras största faror eller drömmar kommer till mötes. Ingen tanke eller fundering är
för liten eller för stor. Med våra interaktiva föreställningar blir äventyret verklighet
och barnen har makt att påverka och vara hjälten i berättelsen.

Vi förmedlar ett tydlig budskap som grundar sig i att varje barn är viktigt och
behövs. Vi tror att med teatern som verktyg blir lärandet ett minne för livet.

● Du kan.
● Du är stark.
● Du är modig.
● Tillsammans blir vi starkare.
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MÅL
1. Eleverna ska vilja/våga vara delaktiga i föreställningen verbalt, mentalt samt genom

fysisk aktivitet.

2. Eleverna ska få uppleva olika uttryck, känslor och situationer som i sin tur skapar
frågor och svar om deras livssituation samt andras.

3. Eleverna ska ta ställning om vad som är rätt eller fel.

4. Genom mötet med skådespelarna vill vi öppna upp för diskussion, frågor och
nyfikenhet.

5. Vi vill inspirera och inkludera. Teater är för alla och något alla kan utöva.

6. Genom workshops-materialet vill vi låta eleverna själva få uttrycka sina känslor och
reflektera över den upplevelse de fått med Teater Carpa. Antingen med lärarna eller
med skådespelarna.

METOD

1. Teater Carpa kommer till skolan eller vald plats av kommunen och möts upp av en
kontaktperson som visar området.

2. Kontaktpersonen lämnar och Teater Carpa planerar promenadrutt samt riggar upp
kostym, scenografi och rekvisita på egen hand.

3. Klasserna kommer vid avtalad tid och möts upp avnskådespelarna som tar med
gruppen på ett äventyr.

4. Äventyret/föreställningen är ca 45 min lång och vi rekommenderar max 60 person
per grupp.

5. Efter föreställningen stannar skådespelarna kvar och minglar med gruppen. Frågor
ställs och rekvisita samt “behind the scene tricks” visas.

6. Handledarmaterial som lämnats till lärarna arbetas med i klassrummet eller
utomhus. / Handledarmaterialet genomförs genom en workshop under 1h med
skådespelarna i klassrummet/ utomhus.

Vi kan bli bokade till flertalet skolor runt om i kommunen under samma dag. Ibland väljer
kommunen en offentlig plats, exempelvis en stadspark, dit alla klasser cyklar/åker buss för
att gå på teatern. Ibland kommer vi till skolan och spelar i närområdet.
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MÅLGRUPP
Vi riktar oss till barn i åk 1-4 men kan självklart arbeta med förskoleklass eller åk 5 vid
förfrågan.

TIDSPLAN
Vi genomför projektet året om. Vi har en ny föreställning varje årstid dvs. 4 äventyr om året.
En föreställning är 45 min -  rekommenderat maxantal i publiken: 60 pers. En workshop är
ca 1 h - rekommenderat maxantal per grupp: 60 pers

ARBETSGRUPP
Teater Carpa står för föreställning, handledarmaterial och genomförande.
Kommunen/skolan/arrangören står för spelplats, logi, reseersättning samt lunch.

UTVÄRDERING
Vid avslutat projekt skickar Teater Carpa ut en utvärdering till ansvarig bokare, lärare samt
deltagande barn. Barnen får även möjlighet att skicka teckningar eller videohälsningar till
Teater Carpa och får självklart även svar från skådespelarna om detta görs.

KOSTNAD Reseersättning & logi tillkommer vid bokning

Endast föreställningar:

1 föreställning per dag
12 000 kr

2 föreställningar per dag
18 000 kr

3 föreställningar per dag
Vid bokning av 2 föreställningar
per datum bjuder vi på en tredje
föreställning samma dag.

Föreställningar + workshops

1 föreställning + 1 workshop
samma dag = 15 500 kr

2 föreställningar + 2 workshops
samma dag = 20 000 kr

Endast workshops:

1 workshop 10 000 kr
2 workshop samma dag 12 000 kr
3 workshops samma dag 14 000 kr

Vid bokning av 10 dagar eller fler ger vi 20% rabatt på hela bokningen.
Vi kan också göra kostnadsförslag vid förfrågan.
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