Skapande Skola
Big Winds arbete inom Skapande skola tar sig olika uttryck och är i det flesta fall helt enkelt
skräddarsytt efter skolans önskemål. Inom Big Wind finns ett stort kunnande inom många konstnärliga uttryck: Dans, musik, teater, sång, berättande, slagverk, folkmusik, låtskrivande, scenografi,
bildkonst, etc etc. och därför kan vi också tillgodose många olika behov och rentav överraska.

Vi arbetar med
Form och innehåll
Gäller det mellanstadiet eller är det en särklid tematik? Är det dans som det
suktas efter eller är det månne träning i berättande som saknas?
Vi sysslar med både form och innehåll.
Teman
En föreställning berör vanligtvis många teman. Avsikten är att öppna upp
för samtal. Att analysera och tillsammans med eleverna resonera kring vad
de upplevt och vilka frågor som finns dolda i det de just sett.
Omfånget på Skapande skolapaketet anpassas efter önskemål. Det geografiska avståndet påverkar också: Big Wind hör hemma i Göteborg så i t.ex Dalarna gäller det snarast verksamhet i direkt anslutning till föreställning eller nån slags intensiva heldagar.

Exempel på kulturpedagogiska paket
Vem där?
Görande och rörande i anslutning till dansföreställningen Knack Knack. Följ
med på en workshop där vi jobbar med rörelse och riktning på olika sätt. 3-8 år.
Våga!
I ansluning till föreställningen Birollen och Musikanten, vilken handlar om det
där man har inuti men man inte visste fanns. Workshopen tar avstamp i sången.
Röst, ljud och kropp. Att våga ta steget och pröva. Lågstadiet.
Teaterns språk
Hur skiljer sig vardagens språk från teaterns? Snigelpojken är en föreställning
för mellanstadiet. I workshopen kombinerar vi temat hemligheter med teaterns
verktyg. Hur tar man plats på en scen?
Stora och små
Föreställningen Arrietty - Lånaren handlar om småfolk som bor under golvet.
Den gömmer frågor om vänskap, frihet men också om att vara osynlig. Den passar utmärkt att ha som
utgångspunkt för ett workshopsarbete med dans, sång och teater. Passar för både låg och mellan.
Lita på din röst
Konsert, samtal och workshop i ett paket. För högstadium och gymnasium. Med My Quiet Companion:
Tre väletablerade musiker och låtskrivare, delar med sig av sina tankar och tips. Hur man kan snickra ihop
en låt och hur känner man igen en bra låtidé.

Med andra ord: Gäller det Skapande skola? Kontakta oss!
Vi vill höra era funderingar så tveka inte att ta kontakt.

www.bigwind.se, info@bigwind.se, 031-82 77 28

