
Workshop - Kroppsspråk och samtycke (från 10 år)

I denna workshop utforskas kroppsspråkets betydelse, tillit och 
samtycke.  Vi vågar vi lita på varandra, vi vågar säga nej och vi 
vågar göra bort oss. Vi lär oss var som är okej och vad som inte 
är det, och att det som känns okej idag kanske inte känns okej 
imorgon. I ett tryggt sammanhang får barnen beträda nya marker 
och utmana sig själva. Det centrala i våra workshops är en utökad 
medvetenhet om kroppens kommunikation och vårt kroppsspråk. 
Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval och kroppen 
uttrycker även när vi inte tänker på det.

Våra workshops är alltid mycket uppskattade, både hos barn och 
lärare. Vårt mål är att ge deltagarna fler verktyg för att kommunice-
ra med varandra och omvärlden än bara genom det talade ordet.

Längd: 1,5 timmar
Meverkande: 1-3 mimskådespelare (beroende på antal i gruppen)
Antal: För ca. 15 pers/grupp. En klass blir delad på två.
Lokal: Gympasal, allrum, klassrum
Ålder: Från 10 år

Skräddarsyr efter era behov
En workshop i samband med våra föreställningar ger en fördjupad 
upplevelse och förståelse för vad man precis har sett. Det går även 
bra att boka workshop som fristående aktivitet, utan föreställning. 
Vi skräddarsyr alltid efter skolans önskemål och behov.

Om oss
Pantomimteatern jobbar med de ordlösa uttrycksmedlen 
på scen, de som inte kräver ett gemensamt talat språk. 
Vi använder rörelsen – i kropp, mim och dans – samt lju-
det – i musik och röst – som kommunikationsmedel, och 
skapar mimföreställningar för barn i alla åldrar. Mimen 
gör att språkets gränser försvinner, och öppnar istället 
upp nya sätt för förståelse och igenkänning. 

Bokning
Pris: 8000 kr
Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för mer 
information.
 
Bokning och information:
08-31 54 64, info@pantomimteatern.se

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/personpantomimteatern.se

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


