SAMTALSHANDLEDNING TEATER

BFF

PRATA OM TEATER

Hur tränar vi oss på att hantera det där svåra med vänskap?
”Alla behöver vänner” säger en av karaktärerna i föreställningen. Men hur? Kanske är det lättare när vi gör något
tillsammans, har ett gemensamt mål. Här följer några tips
på hur ni i klassen kan bearbeta temat vänskap genom att
t ex skapa en rapp, ett bildkollage eller göra en samarbetsövning tillsammans. Ibland behövs något annat att samlas
kring, därför ger vi också några förslag på böcker och filmer
som passar målgruppen, och ger förslag på hur ni kan
prata om den föreställning ni sett. Det går också att
applicera på böcker och film.

Ett konstverk ger ingen objektiv bild av verkligheten och
kan därför tolkas på flera olika sätt. Frågan ”vad handlade
föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget
”för dig?”. Det kan vara svårt att prata om teater utan att
klampa in i någon annans upplevelse. En konstupplevelse
är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör
respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att
tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om
samtalet följer en viss ordning:

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta, i det ni faktiskt såg. Det är
ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt
om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet
ut? Vad finns i rummet? Hur många personer var med i
pjäsen? Vad hade de på sig? Fundera över vad de olika
personerna hade gemensamt och vad som skiljde dem åt.
Var så saklig som möjligt. Kom ihåg att det ibland är de
små detaljerna som är mest intressanta (och
tolkningsbara).

TOLKA
Först efter att ni har gjort er en tydlig gemensam bild av
föreställningen är det dags att ställa frågan ”varför?”.
Förutsätt att alla val i föreställningen är medvetna; först
då kan de tolkas konstnärligt. Varför tror ni att rummet såg
ut som det gjorde? Varför sa de och gjorde just så där? Helt
enkelt: varför hade man gjort alla de val som föreställningen är ett resultat av. Här finns det inga rätt eller fel. Låt allt
vara gissningar och egna tolkningar och låt tolkningarna
skilja sig från varandra. Försök fånga upp de associationer
som sticker iväg – kanske är det där de mest spännande
tolkningarna ligger!

REFLEKTERA
foto: ola kjelbye
foto: ola kjelbye

Slutligen kan samtalet komma in på större frågor. Här finns
plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier.
Argumentera eller undra – och märk att det finns lika
många upplevelser av föreställningen som det fanns
personer i publiken.

FILMTIPS
FLICKAN OCH RÄVEN – Luc Jacquet
Flickan och räven handlar om en
ung flicka som en dag
träffar en räv. Flickan blir helt fasc
inerad av den vackra
räven och vill bli närmare bekant.
Efter många och långa
dagar i skogen där flickan bara gått
runt och letat efter
räven och suttit och väntat dyker
den plötsligt upp.
Och sakta men säkert växer en vän
skap fram.
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RAP
Skapa en rytm (t ex genom att slå på benet,
stampa med foten, knäppa med fingrarna eller
genom att trumma på något). Bestäm vad rappen
ska handla om, t ex vänskap, och skriv ner alla
ord ni kan komma på som har med det ämnet att
göra. Använd orden till att sätta ihop meningar
som stämmer med rytmen, gärna på rim. Sätt
ihop meningarna till verser och kanske en refräng
som återkommer. Refrängen kan en gärna hitta
på en melodi till och sjunga om en vill.

KARLA OCH KATRINE – Charlotte Sach
s Bostrup
En dansk film om tolvåriga Karla
och Katrine som tidigare
har varit bästa vänner men där sake
r nu har förändrats.
VI ÄR BÄST – Lukas Moodysson
Året är 1982 och de tre trettonåring
arna Bobo, Klara och
Hedvig bestämmer sig för att star
ta punkband. En varm film
med mycket energi - om vänskap
, musik och om att tro på
sig själv.
DÅRFINKAR OCH DÖNICKAR – Rumle
Hammerich
Tv-serie som bygger på Ulf Starks
bok från 1984 och blev en
klassiker även som filmatisering.
Dårfinkar och Dönickar
handlar om Simone som i sin nya
klass ropas upp som
Simon vilket får konsekvenser, inte
bara för henne själv utan
också för de nya klasskompisarna.
En varm film om vardagen
i en ung människas liv.
EBBA OCH DIDRIK - Peter Shildt
Christina Herrström har skrivit man
us till två minnesrika
tv-serier, Ebba och Didrik och Glap
pet. Ebba och Didrik
handlar om syskonen Ebba och Didr
ik, nio och tolv år
gamla och om deras liv en termin
i småstaden. Seriens
många komplexa karaktärer och
berättelsens vändningar
skapar en varm, allvarsam och hum
oristisk serie för alla
åldrar.

BOKTIPS
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KOLLAGE
Plocka bilder och artiklar, sångtexter el dyl från nätet på
temat vänskap (eller kärlek) och skriv ut, eller klipp från
olika veckotidningar eller dyl. Klistra upp på ett
kartongpapper i A3 eller större i ett kollage.

CUP SONG
I föreställningen ses karaktärerna göra en rytmisk lek med plastmuggar som kan
göras på lite olika sätt och kallas Cup game, eller Cup song om det sjungs till.
Här följer en beskrivning av en variant:
*2 handklapp i luften
*Höger-vänster-höger (slår händerna på bordet)
*1 handklapp i luften
En mugg står upp och ner på bordsskivan:
*högerhanden tar muggen, flyttar den till höger, ställ ner den på bordet.
*1 klapp i luften
*höger handen vrides åt vänster som tar tag i muggen på vänstersidan.
*lyft upp muggen med högerhanden och slå undersidan av muggen i vänsterhanden
(när du nu ställer ner muggen på bordet, har du nu muggen med botten mot
bordsskivan)
*sedan slår du undersidan i vänsterhanden igen, samtidigt som du sen fångar den
med vänsterhanden.

GLAPPET - Peter Shildt
Även Glappet har blivit en klassike
r för en hel generation
som växte upp med Ella och Jose
fins självständiga och nyfikna väg på väg mot vuxenlivet.
(Kan vara lämplig från 12 år)
OM DU LYSSNAR NOGA – Yoshifum
i Kondo
Japansk animerat ungdomsdrama
från 1995 baserat på Aoi
Hiiragis mangaserie med samma
namn. Om du lyssnar noga
är en poetisk vänskaps-och kärlekss
kildring där konstnärlig
inspiration är ett tema. Fjortonå
riga Shizuku är
huvudperson, en katt och fiolbygga
ren Seiji har också stor
betydelse för berättelsen.
SOM EN ZORRO – Linda-Maria Birb
eck
En novellfilm som hade premiär
på Göteborgs International
Film Festival 2012. Om de två tolv
åringarna Zorro och Kevin
vars liv på ytan ser ut som varandr
as motsatser. Om familjer,
alkohol och hemligheter, men ocks
å om en stark vänskap
och om hur allt faktiskt kan vara
möjligt.
Pia-Marie Wehrling, Kultur i Väst
, tipsar:
Tänk på att vända dig till FilmCen
trum, Folkets Bio eller
Swedish Films då filmerna måste
ha rättigheter att visas i
skolsammanhang. Kostar några hun
dralappar men man kan
alltså inte låna i videobutiken, bibl
ioteket eller ta med sig
hemifrån.

