PROJEKTTEXT!
Skapande Skola!

!

”….de har svettats, de har gråtit, de har jobbat hårt med båda dansen, sången och det helt riktiga uttrycket…Mina damer och herrar en
rungande applåd för ”The Dabs”.!

!

Så låter det när konferencier för dagen musikalartisten Martin Redhe Nord, presenterar en av elevgrupperna som skall framföra ett
nummer för sina klasskompisar. Ämnet är Musikal och alla elever i F-5 får testa på vad det innebär att vara musikalartist under en
70minuters workshop.!
De tre professionella artisterna som eleverna senare i veckan skall få se på scen, låter barnen prova hur det är att arbeta med båda
röst, rörelse och uttryck på samma gång.!

!

Artisterna samlar eleverna i gymnastiksalens mitt och berättar lite om hur det är att arbeta med musikal och frågar eleverna om de själv
har provat på att dansa, sjunga eller spela teater. Många har så klart gått på dans eller kör, men det är inte många har arbetat med alla
tre uttryck på samma gång.!

!

Efter en gemensam uppvärmning med fokus på båda kropp och röst får var och én säga sitt namn….sedan får alla prova igen, men nu
måste de projicera så ”..hela Globen hör det”. !
Efter flera kropp/röst/uttrycks-övningar delas klassen in i två grupper. Grupperna skall tillsammans skall repa in ett helt nummer som de
sedan får visa upp för varann.!

!

När alla efter repetitioner, nervositet, uppspelning och rungande applåder samlas i gymnastiksalens mitt en sista gång. Nu vet alla vad
det vill säga att arbeta som musikalartist och många kan tänka sig att jobba med det när de blir stora. ”Fast” varna Mette Geiger Fischer
”Det krävs mycket tålamod och hårt arbete, men sen är det också världens roligaste jobb”.!
Båda elever och lärare är positivt överraskade över hur engagerade och inspirerade eleverna blev. Hur mycket de vågade och hur bra
de arbetade i grupp. Ofta är en klass uppdelat i olika mindre grupper. Nu när tvingades de att arbeta ihop med klasskompisar de annars
aldrig arbetar eller lekar med. Och resultatet var stolthet över att ha vågat och ny gruppgemenskap. Lärare tyckte det var fantastiskt att
se hur även de blygaste eleverna vågade att visa upp sig och improvisera fram eget material. !

!

Veckan efter samlas alla klassarna i skolans aula där de får se deras tre musikallärare som artister i barnmusikalen ”Sagan om det
prickiga snabeldjuret”. Föreställningen handlar om just det eleverna själva har arbetad med. Att våga göra ny saker, att stötta varann
och att vara unik. Under workshoppen är det viktigt att alla arbetar tillsammans men även att alla utvecklar sitt eget uttryck och får fram
sin egen personlighet, precis som Snabeldjuret gör under föreställningens gång.!
Efter föreställningen får alla ställa sig upp och tillsammans göra det nummer de arbetade med på workshoppen. Igen uppmanas de att
ta hand om varann, ge plats och arbeta som individer i grupp.!
Stämningen är i topp när eleverna lämnar aulan efter en sista snack med artisterna och en titt bakom kulisserna.!

!

”Sagan om det prickiga snabeldjuret” finns också som bilderbok. Ett exemplar skickas ut till alla klassar innan de ser
föreställningen. Klasslärarna kan även välja att printa ut ett gratis pysselhäfte. Här får eleverna i efterhand igen arbeta med
små uppgifter kopplade till föreställningens tema ”mod” och ”att vara unik”.!
Geiger Fischer Productions utgår från Stockholm och turnerar i hela landet. Konceptet med workshops i samband med
föreställningen skapades till en skola i Järfälla kommun. ”Sagan om det prickiga snabeldjuret” har spelats på över 60 olika
platser från Norrlans till Skåne.!
”Sagan om det prickiga snabeldjuret” hade premiär i samarbete med Riksteatern och Folkent Hus och Parker sommaren 2016.!
Idé, kostym/scenografi, koreografi/regi: Mette Geiger Fischer. Manus och sångtexter: Gunilla Bergerham. Sångarrangemang:
Ceca Wadstein. Ljussättning/teknisk ansvarig: Niklas Fischer. Dramaturghjälp: Johan Briggert. Alternerande artister: Martin
Redhe Nord, Victor Molino Sanchez, Nils Axelsson, Lena Kolterud, Mette Geiger Fischer, Anna Stenbeck och Sandra Oxenryd.

