SAMTALSHANDLEDNING TEATER

I teaterföreställningen Fågelvägen till Vintergatan möter klassen
Regionteater Väst i sitt klassrum. Tre skådespelare och en tekniker
gestaltar historien om tre syskon vars mamma nyligen gått bort.
Mormor menar att mamman tagit fågelvägen, men att hon nog
kommer till himlen ändå. Men var ligger himlen? Vid Vintergatan?
Föreställningen handlar om sorg men är också fylld av skratt, lego,
knäckemackor och mängder av fåglar. I lärarhandledningen finns
samtalsfrågor och övningar att använda efteråt.
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FÅGELVÄGEN TILL VINTERGATAN
BESKRIV, TOLKA & REFLEKTERA
Det finns lika många sätt att se på en
scenkonstföreställning som det finns människor i en publik
och när det gäller tolkning av konstnärliga verk finns
inget rätt eller fel. Dock kan samtal efter en föreställning
fördjupa upplevelsen och även ”öva” publiken på att få syn
på sin egen tolkning av vad den just sett. I Regionteater
Västs skrift ”Prata scenkonst” finns en modell för
eftersamtal utförligt beskriven – här lite förkortat.

OM SORG

http://www.regionteatervast.se/pratascenkonst/index.html

Nästan alla människor är rädda för döden, barn som
vuxna. När någon lämnar en tom plats efter sig förändras
det liv som är kvar. Vardagen ruskas om och blir
annorlunda.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta. Vad heter föreställningen?
Hur såg rummet ut? Hur såg det ut där ni satt och runt om?
Hur många personer var med i föreställningen och vad
hade de på sig? Minns ni vad de hette? Hur rörde de sig i
rummet och vad lekte de med?
Kom ihåg att det ibland är de små detaljerna som ger mest
information.
TOLKA
Som nästa steg funderar ni på varför något var på ett visst
sätt. Varför tror du att det var bilder på fåglar på lådan?
Varför hade barnen svarta och vita kläder tror du? Varför
heter föreställningen Fågelvägen till Vintergatan tror ni?
Var öppen för olika tolkningar och försök fånga upp de
associationer som sticker iväg – kanske är det där de mest
spännande tolkningarna ligger!
REFLEKTERA (vidare)
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det
finns plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier
– de fria associationerna. Vilken känsla gav föreställningen
er? Fick ni lust att göra något speciellt efter att ni sett
föreställningen?
Vad tror du själv händer när en människa dör? Vad brukar
du själv göra när du är ledsen och kanske saknar någon?
Barnen i föreställningen pratar om olika gudar, Gud, Hades,
Zeus. Känner du till namnet på fler?

En dag händer det jag kanske är allra mest rädd för.
Någon jag älskar slutar att andas, någon jag älskar dör
och finns inte mer. Kanske har jag vetat om det en tid,
att den älskade har varit sjuk, eller så kommer det helt
plötsligt. Även om jag har vetat om det, har jag hoppats
att det ska sluta på ett annat sätt. Det går inte att
förbereda sig på vad det innebär. Hur ska livet bli nu?

Det kan vara svårt att förklara för omgivningen hur en mår
efter att någon har dött. Ibland får vi inte fram ett ord.
Vill bara gråta, slå på något, rita eller vara helt tyst. Det
är olika för alla människor. Vi sörjer och visar vår sorg på
många olika vis.
Ett bra sätt för att skapa utrymme och tid för minnen och
samtal kan vara att ha en särskild plats med ett kort, en
sak, en blomma eller något annat som den döda personen
tyckte om. Där kan vi stanna upp en stund och ge minnena
plats. Men lika ofta kan samtal om den som nu är borta
uppstå mitt i vardagen, mitt i matlagning, lek eller innan
vi ska sova.
Personen vi saknar är borta, det kan inget ändra på,
men kanske lever den kvar i oss… eller flyger omkring
någonstans i vår närhet.
Lisa Lindén, Dramaturg

SAMTALSHANDLEDNING TEATER
EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

BOKTIPS

Här är några förslag på övningar ni kan göra med
klassen efter föreställningen.

Kitty Crowther ”Lilla Döden hälsar på”

BILDER Sätt färg och form på sorg, död, ledsamhet,
gråt, tröst, glädje osv. Måla gärna många bilder!
Använd rena eller blandade färger och fundera över
olika former. Vilka känns som exempelvis gråt?
Måla vintergatan – hur ser den ut i din fantasi?

Wolf Erlbruch ”Anden, döden och tulpanen”
Maria Farm ”Sorgeboken: för dig som har förlorat
någon”
Erika Hedman ”Den finaste skatten”

TRÖSTLEK Prata i smågrupper och hitta på egna roliga
lekar som gör en glad om du själv eller någon annan
är ledsen. Testa lekarna!

Stian Hole ”Annas himmel”

KRAMKULL En kull/jage där den som kullar är ”Döden”
med gift på magen. Det markeras genom att ”Döden”
har en kudde fastbunden på magen. ”Döden” kullar
genom att nudda de andras mage med kudden, som
då teatraliskt faller döda ner på golvet. Den döde
räknar långsamt till 10, och lever sedan upp igen. De
jagade kan rädda varandra från ”Döden” genom att
kramas, och därmed skydda magen mot giftet.

Ulf Nilsson ”Adjö herr Muffin”, ”Alla döda små djur”

Astrid Lindgren ”Allra käraste syster”

Grethe Rottböll ”Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta”
Maj Samzelius ”Hjältar och monster på himlavalvet”

KÄNSLOSTATY Forma stillbilder med er själva i
smågrupper. Gör olika känslor eller situationer med
känslor. Visa för de andra, som först får beskriva vad
de ser och sedan får gruppen berätta hur de tänkte.
Inget är rätt eller fel.
MINNEN Sak bakom rygg – alla letar upp en sak som
ger dem ett minne av en person, en händelse eller
en plats. Sitt i en ring på golvet och lägg din sak
bakom ryggen. Var gärna i mindre grupper om ca
10 personer. I tur och ordning skickas varje sak runt
bakom ryggen så att alla får känna på saken utan att
se på den. Det går bra att blunda. När saken kommit
tillbaka till personen som hittat den, får den berätta
om sitt minne. Minnena kan sedan användas till att
i smågrupper hitta på en historia som grupperna kan
spela upp för varandra. Ni kan också måla bilder, göra
en dans, rita en serie, skapa lerfigurer el dyl.
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