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FÖR SKAPANDE SKOLA: FÖRESTÄLLNING OCH WORKSHOP 

eller FRISTÅENDE FÖRESTÄLLNING.  
 

De oskrivna berättelserna är en omslutande, interaktiv och sinnlig föreställning 

för låg/mellanstadiet, som vill väcka barnens lust till berättande. 

 

Berättelser, i olika former, är något unikt mänskligt. I berättelserna hittar vi hjältar och medsystrar, 

oss själva och andra. De kan hjälpa oss fly och att utvecklas. De kan skapa förståelse för andra och ge 

tröst. Få oss att skratta och drömma. Tänk om du inte bara får höra eller se berättelsen? Tänk om du 

blir inbjuden att delta? 

 

Med musik och extravaganta kostymer berättar vi en historia barnen får gå in i. Det börjar redan 

innan teatern kommer till skolan. Barnen hittar spår, som från en hemlig värld. Innanlandet… Vad kan 

det vara? Så en dag när barnen kommer till skolan har något hänt… Dörren ser annorlunda ut? Som 

en stor bok... De kliver in i en historia fylld av karaktärer som inte fått plats i böckerna och som 

märkligt nog nu finns på skolan, i klassrummen, i korridoren. Vad gör de där? Vart ska de ta vägen? 

Och var är deras historia? Karaktärerna behöver elevernas hjälp att hitta sin berättelse. 

 

Skapande skola 

Publiken inbjuds att delta aktivt i föreställningen, prata, agera, skriva. Barnens historier lever vidare, 

publiceras i digitalform och barnen får återkoppling av karaktärerna någon vecka efter föreställningen. 

Passar utmärkt för Skapande skola både fristående och med workshops. Med föreställningen följer 

med en gedigen lärarhandledning med tips på övningar och man kan även komplettera med olika 

workshops. 

 

URPREMIÄR APRIL 2023! 
Beställ redan nu på: tel. 0724448094 

producent@temporarity.com 
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FAKTA 

 

FÖRESTÄLLNING: 

Målgrupp: klass 1 – 6. 

Antal publik: 60 elever + lärare.  

Aktörer: 5 personer. 

Lokal: Klassrum, skolgård och korridorer i överenskommelse med skolan. 

Pris: Föreställning1: 14000 kr. Föreställning nummer 2 samma dag och plats: 12000 kr. 

 

WORKSHOPS: 

Målgrupp workshops: kan passa alla stadier i skolan. 

 

Skrivarworkshop med våra dramatiker.  

Antal deltagare: Max en klass/30 elever. 

Tid: 1timme  

Lokal: klassrum. 

Pris: 5500 kr. 

Hur skriver man en berättelse? En pjäs? Vi berättar hur vi gör, går igenom en berättelses byggstenar, 

grundläggande begrepp och eleverna får själva skapa. 

 

Improvisation och berättande med våra skådespelare.  

Antal deltagare: Max en halvklass/15 elever. 

Lokal: en lokal där man kan röra sig. Större klassrum kan fungera om möbler röjs undan. 

Tid/pris: 1 timme: 3500kr 

Tid/pris: 2 timmar: 6000 kr. 

Vi arbetar med improvisation och berättande på golvet, där varje barngrupp får prova olika karaktärer och 

verktyg att föra berättelsen framåt. 

 

Skapa en egen vandringsföreställning på skolan. 

Under ledning av våra aktörer skapar vi en immersiv vandringsföreställning på skolan. Eleverna delas i mindre 

grupper och alla skapar varsin del på ett gemensamt tema. När allt sätts ihop blir det en föreställning som andra 

elever och föräldrar kan se. Här finns möjlighet för samarbete med slöjd, bild och musikämnena. Kan knytas till 

svenskan och beroende på tema även andra ämnen. Pris beror på antal barn och tid. Ring Anna på Temporarity 

på 0707705806 så tar vi fram ett upplägg som passar just er skola. 

 

Reseersättning, eventuell logi samt traktamente tillkommer.  

Vid större beställningar kan pris diskuteras.  

 
Se mer på: 
www.temporarity.com  

https://www.facebook.com/temporarities  
https://www.instagram.com/temporarityproduction/  
 

OM OSS: 

Temporarity berättar starka historier, samtidigt som publiken får gå in inuti föreställningen och delta i den. Vi 

älskar det nära publikmötet med den unga publiken, vi älskar berättelserna. Temporarity drivs av 

scenkonstnärer som arbetat med teater och workshops för barn och unga i över 25 år och har lång erfarenhet 

av interaktiv, deltagande och omslutande teater. ( Vi har tidigare arbetat på bl.a. 4e teatern, Teater De Vill, 

Cirkus Tigerbrand, Ung utan pung, Pantomimteatern samt i kulturskola och skola.)  

 

 

  

http://www.temporarity.com/
mailto:info@temporarity.com
http://www.temporarity.com/
https://www.facebook.com/temporarities
https://www.instagram.com/temporarityproduction/

