
Mask och mim - workshop

Tillsammans med Pantomimteaterns scenograf & kostymör 
får barnen en introduktion i maskhantverket och får sedan 
göra egna fantasifulla teatermasker. 
Som grund använder vi enkla neutrala masker som barnen 
får bygga ut/bygga om med papier maché. Kanske kan deras 
mask få en lång näsa? Nos? Horn? Bara fantasin sätter 
gränser! 

Med deras egna teatermasker får de sedan en introduktion 
till improvisation och mim. De får sedan i grupp uppgifter 
om hur de jobbar med sina masker. 
Alla får spela med sina egna masker. Vid ett av tillfällena 
sker en renodlad mimworkshop. Ihop blir detta sedan en 
uppgift som alla som vill får visa upp i grupp vid sista 
tillfället. 

En härlig workshop med maskskapande och mim! Vi tar med 
oss vår mobila ateljé med material. 

Obs! Denna workshop hålls inomhus.

Medverkande: 1 maskmakaren och 1 mimskådespelare

Teater till hjärtat — mim 
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst. 
Mimen är en konstform som inte vet några språkliga eller in-
tellektuella gränser - därför når den alla i hela Sverige vare 
sig en är född här eller helt nyanländ, oavsett ålder eller 
funktionsvariation. Utan orden når föreställningarna publi-
kens 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.

För workshops utanför Stockholms län tillkommer ev. 
kostnad för;
Resa: 75 kr/min alt. tågbiljetter
Traktamente: 425 kr/dag och person
Logi: Vid behov rökfritt enkelrum m. dusch/person 

FAKTA
Längd: fem tillfällen á 1 timme/tillfälle 
Antal: 12 barn, 2 pedagoger
Lokal: Klassrum, målarrum 
Ålder: fr. 6 år 
 

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

Från 6 år
Medverkande: 1-2 mimskådespelare
Pris: 40000 kr

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


