KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2018-09-29

Monika von Wachenfeldt, 070- 400 50 77
monika.von-wachenfeldt@kil.se

Skapande skola aktiviteter läsåret
2017/2018
BLÅ BJÖRK
Åk 2 och åk 3 i Kils kommun fick besök av Blå Björk två tillfällen.
VAD ÄR BLÅ BJÖRK?
Eleverna får under verkstäderna prova på att
dansa till live-trummor och sjunga enkla
västafrikanska sånger av typen ”call and
response” och möjlighet att reflektera
tillsammans med varandra och sina lärare.
Verkstäderna innefattar följande moment:
Sång
Rytmträning
Samarbetsövningar
Berättelser och samtal
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CIRKUSSKOLA MED DUO DANZEROS
Åk 4 och åk 5 fick workshop med Hans Nordström från Duo Danzeros.
Cirkusskola: Inte bara cirkuskonster
Tränar-samarbete, att våga, socialt samspel, problemlösning, respekt för
människan och material, konkreta mål och synbara resultat av egen kraft.

RAPSHODY IN BLUE
Åk 8 fick åka på äventyr hela vägen till Wermland Opera i Karlstad. Där fick de se
föreställningen Raphsody In Blue.
”Vår hjältinna har isolerat sig efter år av mobbning. Hon lever genom ett alter ego
hon skapat på sociala medier. Där är hon snygg, populär och självsäker. I
verkligheten kämpar hon ensam för att övervinna sitt självförakt. Hennes enda
glädjekälla är musiken. Men räcker det för att hon ska våga lämna sin isolering och
möta verkligheten?”
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SVARTA MOLN
Åk 9 fick se denna fängslande föreställning av
Kunskapsteatern.
17år gammal kastades Walter Kielba rakt in i
andra världskrigets fasor. Som polack blev
han deporterad och satt i flera olika fångläger.
Åren som följde blev dramatiska och
fasansfulla, men innehöll också vänskap och
ett trotsigt hopp. Mot alla odds överlevde han
och hamnade till slut i Karlstad. Detta är
Walters berättelse.

Svarta moln är en monolog som bygger på
Walters anteckningar och minnen och som vill få oss alla att försöka förstå
och samtidigt väcka medvetenhet kring nutida strömningar i samhället.
Tyvärr finns inte många överlevare kvar som kan berätta sin historia,
därför blir denna teatermonolog viktig för vår samtid - minnet får inte dö!
ELDFÅGELN
Åk f- 6 i hela Kils kommun
fick se denna färgsprakande
föreställning av Teater Slava.
”Den gamla ryska folksagan
handlar om prins Ivan och
hans jakt på den vackra
eldfågeln. För att kunna
hjälpa sin far Kungen att bli
frisk måste prins Ivan hitta
eldfågeln.
Med sagans logik tar han sig fram mellan glänsande slott och konungar, gyllene
hästar och prinsessor och får hjälp från oväntat håll. Berättelsen drivs fram av
sång, dans, akrobatik, berättande och musik. Åskådarna lockas med in i en
berättelse om en hjälte som tillåts vara både lite korkad, naiv och som även har
väldigt svårt att följa goda råd.
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DRAMAVERKET
Alla elever i åk f-9 fick
möta Christopher
Grahn som är en av
grundarna i
Dramaverket. Han har
också flera års
erfarenheter i
teatervärlden bland
annat Cabary och
Sweeney Todd på
Värmlandsteatern.
Under en vecka tog han paus från alla sina andra uppdrag för att besöka alla elever
i Kils kommun. Improvisationsteater med tema Värdegrund var titeln på
hans föreställning där han låter eleverna får vara med och bestämma handling.
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