
Känsloworkshop
En digital workshops

I en tid av distansering kan det vara intressant att reflektera och åskåd-
liggöra hur mycket våra kroppar faktiskt berättar. När vi inte kan kramas 
och vara så nära varandra som vi önskar, hur kan jag då förtydliga det 
jag vill med hjälp av min kropp? På avstånd.

En workshop i mim som fokuserar på att synliggöra hur vi uttrycker oss 
med våra kroppar. 
I ett undersökande rum får ungdomarna i högstadiet utrymme att reflek-
tera över det som under den åldern är så högaktuellt.

Vår förhoppning är att workshopen ska ge verktyg i deras vardag genom 
att medvetandegöra kroppens olika delar. Beroende på vilken energi, 
känsla eller dynamik vi lägger i våra rörelser så kan vi berätta helt olika 
saker.
Hur vi ser ut, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi kan använda 
oss av kroppen för att visa det vi vill/inte vill visa. 

I den förinspelade filmen får eleverna uppgifter av workshopsledarna. 

Medverkande: 2 mimskådespelare 

Teater till hjärtat — mim 
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst. Mimen är en 
konstform som inte vet några språkliga eller intellektuella gränser - där-
för når den alla i hela Sverige vare sig en är född här eller helt nyanländ, 
oavsett ålder eller funktionsvariation. Utan orden når föreställningarna 
publikens hjärta och varje åskådare blir därmed medskapande. Sedan 
1977 har barn sett Pantomimteaterns föreställningar. Dessa barn är 
idag föräldrar och är en trogen publik på Pantomimteaterns 
föreställningar tillsammans med sina egna barn.

FAKTA
Längd: 60 min
Antal: 30 pers
Lokal: Inomhus m. stor skärm 
Ålder: fr. 11 år 

Vid köp av två föreställningar finns nu möjlighet 
att få max fyra workshops subventionerade via 
Hedlunds stiftelse. Kontakta oss för mer info.

Från 11 år
Medverkande: 2 mimskådespelare
Pris: 6000 

Bokning och information:
08-31 54 64, info@pantomimteatern.se
Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för 
mer information.

pantomimteatern.se

Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholms stad och Hedlunds stiftelse


