
  SAMTALSHANDLEDNING DANS

JAG! JAG! JAG!
Du har/ska tillsammans med dina elever sett 
dansföreställningen Jag! Jag! Jag! som koreografen 
Minna Krook skapat för Regionteater Väst. 

Här är lite tips på hur ni kan förbereda er inför 
föreställningen och förslag på hur man tillsammans kan 
arbeta vidare efteråt.

Det är bra om läraren har förberett barnen genom att 
berätta att de ska se en dansföreställning som heter Jag! 
Jag! Jag! och berätta att den är lite mer än en halvtimme 
lång.

Föreställningen handlar om jaget. Frågor som vi jobbade 
med i processen: 

Vem är jag? 

Vad är speciellt med just mig?

Hur blev jag jag?

Vad skiljer mig från dig?

Måste man vara någon?

ATT SKAPA DANS
Det finns väldigt många olika arbetsmetoder. Minna Krook 
som koreograferat/skapat Jag! Jag! Jag! arbetar ofta efter en 
idé och ett tydligt tema. Denna gång om jaget. Hon 
pratar och improviserar med dansarna runt ämnet, därefter 
skapas rörelser och scener. Ett viktigt samarbete sker också 
med scenografen, i det här fallet Jenny Nordberg, som 
skapat rummet/scenografin och kläderna/kostymen, samt 
med kompositören, Tomas Elfstadius, som skapat musiken 
och ljudbilderna. I denna föreställning är även ljuset en 
viktig del.

FÖRSLAG PÅ ARBETE I SKOLAN
Det är ofta kul att samtala om det man har upplevt 
tillsammans. Om det är svårt att komma igång kan 
man ställa frågor som:

Hur många var de på scenen?
Vilka var de?
Vad hade de på sig?
Var var det för plats?
Vad fanns på scenen förutom dansarna?
Vad gjorde de?
Vad var det för ljud i föreställningen? Musik? Andra ljud?
Var det roligt, sorgligt, vackert, tråkigt ?
Vad väckte dansföreställningen för känslor i dig?

Lyssna noga och låt alla ha sin egen upplevelse av 
föreställningen.

En föreställning kan väcka helt olika känslor hos varje 
person i publiken.

Du som publik äger din egen upplevelse, du har all rätt att 
tolka det som sker på scenen som du vill.

ANDRA ROLIGA UPPGIFTER ATT GÖRA MED KLASSEN
Rita en blomma. I mitten skriver du ditt namn, på 
blombladen skriver du allt möjligt som du gillar, sånt som 
är viktigt för dig, som gör dig till just dig.

Rita ditt porträtt som du tror att du ser ut när du är vuxen. 
Vem är du då? Hur ser du ut, vad gör du?


