Inbjudan till 5-årsgrupper och förskoleklasser i Jokkmokks kommun

2018-06-19

Interaktiv barnteater i skogen
"Petter och hans 4 getter"

Med Nina Nordvall Vahlberg & Ingrid Holmlund

Korta fakta
Workshop:

Petter och hans fyra getter – musik, sång/danslekar, teater och slöjd i
naturen med ett sagotema
Datum:
Vid starten av höstterminen 2018, veckorna 35-39 (ev även vecka 40)
Målgrupp:
Barn födda 2012 och 2013 (femårsgrupp, förskoleklass) i Jokkmokks kommun
Pedagoger:
Nina Nordvall Vahlberg, musikpedagog och frilansande artist, samt Ingrid Holmlund,
slöjdlärare och textilkonstnär, båda från Jokkmokk
Tidslängd:
Ett kurstillfälle är 3 timmar per grupp inklusive lunch ute
Plats:
Vi är utomhus (kan vid mycket dåligt väder vara inomhus). I Jokkmokk är vi vid Talvatis, i
Porjus och Vuollerim i skogsområde enligt överenskommelse.
Antal barn:
Max 10 - 12 barn i varje grupp
Lärarmaterial:
Vi kommer i förväg att skicka ut infoblad, sagan, och ett faktablad om materialen som vi
använder i skogen.
Kostnad:
Kostnadsfritt för förskolor och förskoleklasser i Jokkmokks kommun.
Intresseanmälan: För intresseanmälan, kontakta Nina Nordvall Vahlberg, se nedan.

Kort presentation av workshopen
Vi skapar musik och kostym som utgör grunden för en teaterlek/berättelse som vi sedan
utför tillsammans med barnen. Vi erbjuder en workshops med musik, sång/danslekar, teater
och slöjd i naturen med ett sagotema. Huvudtemat är sagan Petter och hans fyra getter, plus
andra sånger och danser med trolltema - även på lule- och nordsamiska. Vi berättar och leker
sagan när alla valt sin roll (Petter, getter, troll, en katt mfl.) samt gjort sin egen kostym
tillsammans med oss.
Innehåll i kursen i stora drag:
•
•
•
•
•

Lära genom lek, bild, musik, dans, drama samt andra uttrycksformer
Språkträning och kommunikation genom berättande texter, rim och ramsor
Skapande från och i naturen med olika material: Lavar, pinnar, stenar i kostym och
rekvisita, välja en plats för ”scenen” i skogen
Samarbetsövningar med gemensam sång, ex parövning: Känna igen ditt eget träd
Demokratisk övning: Runda med “talking stick” (utvärdering)

OBS!
Lunchpaket medtages till barnen och ved till en grillplats där vi intar måltiden!
Vi kommer gärna till både Porjus och Vuollerim och vill där ha hjälp med att hitta en lämplig
plats.

Intresseanmälan
Låter detta intressant? Kom gärna in med en intresseanmälan redan nu!
Vi behöver veta:
• Skola och antal barn
• Vilka datum och vilken starttid som passar er grupp bäst
• Kontaktperson med mejladress och telefonnummer
Anmäl er till: Nina Nordvall Vahlberg, e-post nina.nordvall.vahlberg@gmail.com,
tel. 073-047 74 03
Frågor kan även besvaras av Ingrid Holmlund, e-post ingridholmlund@hotmail.com,
tel. 070-683 04 61.

Projektet
Projektägare för workshopen ”Petter och hans fyra getter” är Nina Nordvall Vahlberg och
Ingrid Holmlund, med stöd av bl.a. Sparbanken Nord och KUPP/Jokkmokks kommun.

Väl mött till hösten! Trevlig sommar!
hälsar Ingrid och Nina

