Emotion Explosion - digital workshop
En digital workshop i kroppsspråk och om samtycke. Hos
Pantomimteatern står kroppen alltid i centrum. Vi spelar
ordlös teater och därför för kroppen vår talan. Kroppsspråket
är något vi alla använder varje dag och ibland är det tydligt,
ibland inte.
Pantomimteaterns mimskådespelare har gjort en workshop
utifrån olika teman från föreställningarna Pirret och Lust.
Workshopen är digital och genom en förinspelad film ger
skådespelarna olika övningar och lekar för att fördjupa
samtalet om det som de båda föreställningarna handlar om;
kropp, integritet, samtycke. Övningarna handlar om att uppmuntra barnen och ungdomarna till att våga visa känslor,
samarbeta, våga säga nej och våga lita på någon annan
och att bli medveten om att kroppen speglar det vi tänker.
Hur läser vi av kroppen på bästa sätt?

Tillhörande workshopen kommer en instruktion om alla
övningar som förklarar dess syfte och mål!
Medverkande: 3 mimskådespelare
Teater till hjärtat — mim
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst.
Mimen är en konstform som inte vet några språkliga eller intellektuella 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 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.

Workshopen fokuserar på och inspirerar till en fortsatt diskussion i klassrummet om kroppsspråk, gränser och samtycke. Vi vill att workshopen ska fungera som en bro mellan
föreställningarna och klassrummet!

FAKTA

Från 10 år

Längd: 60 min
Antal: En klass/workshop
Vad behövs? En stor skärm att visa workshopen
på!
Lokal: Gympasal, klassrum
Ålder: fr. 10 år

Medverkande: 3 mimskådespelare
Pris: 8000 kr

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

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

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

