Språk- och demokratiprojektet

Ta rummet i besittning!
För fjärde året i rad erbjuds elever och lärare i skolår 7-9 samt gymnasiet,
upplevelser och kompetensutveckling.

Elever och lärare erbjuds:
•
•
•
•
•
•
•
•

möta skådespelare, regissörer i samband med teaterföreställningar
kostnadsfria teater, dans och musikföreställningar
rundtur på Stockholms stadsteater bakom kulisserna
tillgång till teatermanus
besök av skådespelare som kommer till klassrummet och coachar elever
planera framträdandet på Stora scenen tillsammans med skådespelare, ljus och ljudtekniker
uppträda på Stockholms stadsteaters Stora scen den 31 maj 2010
de klasser som deltar får bjuda in anhöriga och övriga klasser från skolan till scenframträdandet på
Stora scenen på Stockholms stadsteater

Kommentarer från elever som har deltagit tidigare

”Lärt för livet och kommer att ha glädje av detta både i arbetslivet och socialt”
”Jag har lärt mig mycket på ett roligt sätt”
”Det är en sak man kommer komma ihåg resten av livet”
”Jag har blivit bättre på att strukturera upp mina tankar och lyssna på andra”
”Självförtroendebildande”
”Jag har lärt mig att inte vara rädd för folk utan vara stolt över det jag gör”

Lärare erbjuds kompetensutveckling

För att underlätta för lärare att delta och genomföra projektet med eleverna så erbjuder teatern dessutom:
• seminarier och workshops i bland annat dramatiskt skrivande och röst och talteknik
• möten med lärare som tidigare deltagit i projektet
• en webbaserad plattform med information, inspiration och kommunikation

(Var god vänd!)
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Upplägg

Lärarnas kompetensutveckling är utspridd är under hela
läsåret, detsamma gäller teatererbjudandena. Efter vecka 15
får deltagande klasser göra en rundtur bakom kulisserna
på teatern och besök av skådespelare. De klasser som
väljer att själva skriva och spela upp något på Stockholms
stadsteaters scen kommer dessutom att coachas av
en skådespelare. Ljud- och ljussättning till elevernas
produktioner planeras tillsammans med teaterns tekniker.

Vill du få ett lärarperspektiv?

Författaren Mats Wahl och skådespelarna Gerhard Hoberstorfer och
Linda Kjällgren samt lärare från delkursen, skriva dramatiskt.

Kontakta Eva Hjern-Winiarski, lärare i svenska och religion på Södra
Latins gymnasium, som deltagit i Ta rummet i besittning, du når ut under 3 år, tel: 076-212 93 63, e-post: eva.
hjern-winiarski@utbildning.stockholm.se eller Birgitta Thorander, lärare i svenska på Bagarmossens skola
birgitta.thorander@utbildning.stockholm.se

Kostnad

I priset ingår kompetensutveckling och stöd för lärare, deltagande klasser får tre besök av skådespelare
från teatern, en rundtur bakom teaterns kulisser, möta ljus- och ljudtekniker på teatern. Alla lärare och
elever får flera kostnadsfria teatererbjudanden. Skolan får bjuda in 100 personer till finalen på Stockholms
stadsteaters Stora scen.
För skolor som sökt och fått beviljat stöd från Skapande skola är kostnaden för hela paketet 20.000 kr.
Skolor som deltar med flera klasser får rabatt.  Detsamma gäller gymnasier som inte har möjlighet att söka
bidrag från Skapande skola.

Skapande skola

Regeringens satsning på Skapande skola har som mål att ge ungdomar tillgång till kultur och eget skapande.
Dessutom är avsikten att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och att
utveckla kontakten mellan skolan och kulturlivet.
Stödet kommer att gå till skolor som vill arbeta med kulturverksamhet inom scenkonst, litteratur, film,
design etc.
Läs mer om Skapande skola på: www.kulturförvaltningen.stockholm.se

Anmälan

E-posta din anmälan till elisabeth.soder@utbildning.stockholm.se

Information

För skolfrågor, kontakta Elisabeth Söder: elisabeth.soder@utbildning.stockholm.se
Tel: 08–508 33 822 eller 070–46 33 822. Mer information finns även på Mediotekets webbplats:
www.stockholm.se/medioteket, gå in på sidan ”film, teater och övrig kultur”.
För teaterfrågor, kontakta Linda Hedberg linda.hedberg@stadsteatern.stockholm.se
Tel: 08–506 20 265 eller 073–973 02 65

