
Mimsagor - ett mimcollage i tre akter
Coronaanpassad workshop

Vi erbjuder en mimworkshop utomhus för mindre barngrupper. Vi skapar/
leker fram tillsammans en hel berättelse, med hjälp av mim och med 
enkel rekvisita och kostym. Vi utgår från enkla klassiska sagor.

Vi delar upp barnen i tre grupper (5-7 barn i varje grupp) med varsin 
mimskådespelare som leder workshopen. Ledarna har på förhand valt 
ut en saga. Varje grupp ges varsin tredjedel av historien och iscensätter 
sin del av sagan med hjälp av rörelse/mim och musik/rytmer. När alla tre 
grupperna har gjort sin del ”färdigt”, spelar grupperna i tur ordning upp 
pjäsen på tre olika platser. Varje grupp spelar en akt och publiken, de 
andra barnen och lärarna, följer med.

En stunds spännande teaterlek som mynnar ut i en hel mimföreställ-
ning! Syftet är att stärka barns mod och samarbetsförmåga och vi får 
röra på våra kroppar i dessa stillasittande streamingtider. Vi vill upp-
muntra till att synliggöra att allas insatser är lika viktiga för att skapa 
en föreställning. Teater är ju ett sant kollektivt arbete!

Medverkande: 1-2 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.

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: 1-2 timmar beroende på barnens ålder
Antal: max 18 barn uppdelat i tre grupper
Lokal: Utomhus, i parken eller på gården 
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: 8000 

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


