
  SAMTALSHANDLEDNING DANS

PROPRETÉ
Du har/ska tillsammans med dina elever se/sett 
dansföreställningen Propreté som koreografen 
Martin Forsberg tillsammans med dansarna skapat för 
Regionteater Väst. 

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

Det är bra om läraren har förberett barnen genom att 
berätta att de ska se en dansföreställning. 

ATT FUNDERA PÅ ENSKILT, ELLER TILLSAMMANS
Hur kan en kategorisera musik på fler sätt än i genre?
Genom längden på låten? Vilka instrument som finns med? 
Hur snabb pulsen är? Om musiken är mjuk eller hård, eller 
på andra sätt?

Tips! Spela gärna musik i klassrummet eller låt eleverna 
själva ge förslag på låtar eller musikstycken.

LITEN ORDLISTA
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!”

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

Hur många dansare var det på scenen?

Vad hade de på sig?

Kan du nämna några av de föremål som användes?

Hur skulle du beskriva ljuden och musiken?

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.

RITÖVNING
Välj 10 färger och måla dem i olika grupper som du tycker 
att de passar ihop. Se om du kan göra skalor, till exempel 
ljust-mörkt, behagliga-obehagliga, starka-svaga eller på 
något annat sätt. Pröva flera varianter!

RÖRELSEÖVNING
Minns du någon särskild rörelse från dansföreställningen?
Se om du själv kan göra en ”fyrkantig” rörelse, en ”rund”, 
en ”avlång” eller kanske en ”spetsig”.
Vilken av dina egna rörelser gillade du bäst? Varför?
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