
  SAMTALSHANDLEDNING DANS

HUSET GranNabo

En svensk/norsk dansföreställning om vem som får vara 

med och inte. 

I ett hus där grannar varit nabor ändras begreppen över 
tid. Det som är så likt, är samtidigt så olikt. Frågan är om 
skillnaderna är större än likheterna? Och har det någon 
betydelse, när man väljer vilka som får vara med och 
inte? Och hur behandlar vi dem som inte får vara med? I 
gränslandet mellan Sverige och Norge, och andra gränser 
man kan möta, tar Regionteater Väst sitt avstamp i den 
nya samproduktionen, huset GranNabo, tillsammans 
med Teater Innlandet och Panta Rei Danseteater med tre 
koreografer och två akter.

ATT PRATA OM DANS I SKOLAN

Dans är ett eget landskap, eller ett språk om man så vill, 
där kroppen är verktyget för att förmedla. Man kan likna 
det vid konstformerna musik och bildkonst, där 
upplevelsen är mer i fokus än vad förståelsen är.

Innan ni går på en dansföreställning är det bra om läraren 
har förberett eleverna genom att tydliggöra vilken konst-
form de ska se, längd, titel osv. I samtalet är det bra att 
undvika direkta värderingsfrågor. Var tydlig med att det är 
viktigare att tolka än att tycka.

I upplevelsen av en dansföreställning är du som betraktare 
lika viktig som dansaren. Det är i mötet mellan dig och 
dansarna på scenen som föreställningen sker. Din tolkning 
är med andra ord lika viktig och lika ”rätt” som det 
koreografen har tänkt.

FÖRSLAG PÅ ARBETE I SKOLAN

Ett sätt är att var och en berättar något man minns från 
föreställningen eller vad man såg. 
Ett tips är att börja i det konkreta/beskrivande (vad?) för att 
sedan gå in på tolkningar och reflektioner (varför?).

EXEMPEL PÅ ÖVERGRIPANDE FRÅGOR:

Vad minns du av föreställningen?

Vad fick den dig att tänka eller känna?

Hur skulle du beskriva scenrummen? Tänkte du på några 
särskilda platser  eller miljöer?

EXEMPEL PÅ FRÅGOR KRING FÖRESTÄLLNINGEN:

Vad är en gräns?

Vilka gränser såg du i föreställningen?

Hur skulle du beskriva dansarnas relationer till varandra?

Hur skulle du vilja bli bemött om du var tvungen att flytta 
till ett annat land?

Är Sverige ett bra land att flytta till?

Det finns många olika saker man skulle kunna samtala 
om. Man kan t.ex. prata om kroppen, rörelserna, rummet, 
tiden, ljudet, musiken, uttrycken eller kostymerna. Vi 
hoppas att detta ger er inspiration. Kom ihåg att i dans 
finns det inget rätt eller fel, det du upplever är rätt för 
dig själv!

SCENOGRAFI - scenrummet med väggar, möbler mm
KOREOGRAFI - val av helhet och dansarnas rörelser
KOSTYM - dansarnas kläder
MASK - dansarnas smink och frisyr
TOI TOI TOI! - skrockfullt ”Lycka till!” 
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