LØRDAGSTEATERET FOR DE MINSTE våren 2018

I løpet av seks lørdager skal vi utforske universets uvissheter og mysterier!
Vi lander kanskje på fremmede planeter? Møter romvesen fra alle universets hjørner..?
.. Og få en titt inn stjernenes univers...
Vi skal følge en modig og nysgjerrig gjeng som gjennom teaterets skapende kraft drar på
oppdagelsesferd i fantasien. Ut ifra hva vi vet og kan tenke oss til, skal vi finne ut hva som bor utenfor
atmosfærens trygge rammer, og hvordan ting ser ut på den andre siden av ozonlaget.
Hvor mange planeter finnes det egentlig?
Hvordan ser de ut og hvilket liv finnes det der?
Er alle planeter runde, og er alt gress grønt?
Den siste lørdagen vil vi ha en liten framvisning av vår ekspedisjon.
Her inviteres foreldre og annen familie med på å dele denne
oppdagelsesreisen ut i verdensrommet sammen med oss.
Etter forestilling blir det
www.teatersenter.no

for store og små!

Litt om opplegget de seks lørdagene:


Lørdag 07.04
o Vi blir kjent med hverandre, lek og teater
o Vi utforsker planetene.



Lørdag 14.04
o Vi skal tenke over hva som kan finnes ute i verdensrommet og dikte opp
planeter og vesener vi kan møte på vår vei, og hvordan vi kan komme oss dit.



Lørdag 21.04
o Vi jobber med kropp og stemme.
o Vi finner ut hvordan vi beveger oss, hvordan vi snakker og hvordan objekter
og elementer oppfører seg uten tyngdekraften slik vi kjenner den.
o Vi lager planeter.



Lørdag 28.04
o Vi prøver kostymer og sminke
o Vi reiser ut i verdensrommet



Lørdag 05.05
o Vi øver på reisen vår til verdensrommet.



Lørdag 12.05
o FORESTILLING
o Diplomutdeling
o Vi feirer vår oppdagelse av verdensrommet med DISCO I GALAKSEN og
MÅNESUKKERTØY

Kursinstruktør Sturla Alvsvåg er skuespiller og skapende teaterutøver. Han har sin utdannelse fra
Ecole Jacques Lecoq i Paris. Sturla var selv elev ved Vestlandske Teatersenters teaterskole i mange år,
og har siden kommet tilbake og undervist ved Teaterskolen for barn og unge. Han er medlem av og
driver teaterkompaniet YVA, som er et internasjonalt teaterkompani med base i Bergen. YVA har hatt
to premierer i Bergen, og turnert med forestillinger i både Australia, Canada og Frankrike.
www.teatersenter.no

