TILL DIG SOM ÄR MEDFÖLJARE OCH LÄRARE
FÖRBEREDELSER INFÖR WORKSHOPEN VINDLANDE LEKAR MED BIG WIND

HEJ!
Snart kommer vi till din skola och din klass med workshopen Vindlande lekar,
som förbereder barnen inför föreställningen ”Vind – Blås mig!”.
(Workshopen kan även ges utan föreställningen.)

Var kommer vi vara?
Vi kommer till din skola och är i ett stort
klassrum där bänkar och stolar är
undanställda.
I workshopen sitter vi i en cirkel på sittmattor. Alla som sitter där får möjligheten att då och då vara med i interaktiva
lekar med rörelse och sång.

Hur går det till?
Vi börjar med att hälsa med ett ”Hej-hej”
och klappa handen på bröstet som ett
hjärtslag. Vi säger alla barnens namn
hela ringen runt.
Sedan börjar lekarna. Skådespelarna
berättar vad som händer och visar hur
man gör. Sedan bjuder de in er att komma upp med dem i mitten av ringen och
vara med.
Det är dans, rörelse och sång. Vi gör
lekarna om och om igen tillsammans.
Repetitionen är viktig.
Ibland vill man inte vara med. Det är
helt ok – man behöver inte vara med.

Vi kommer också göra känslor med ansiktet – känslor som glad, arg, förvånad och
kär! (se exempel på bilder nedanför)

Innan första besöket
Innan ensemblen kommer på sitt första
workshopbesök till skolan, vill vi gärna
ha en förberedande kontakt med läraren/
lärarna.
Det finns bilder här i dokumentet på oss,De vuxnas roll i workshopen
titta gärna på dem tillsammans med
Vi hälsar alla de som är medföljare till
barnen.
barnen att vara med i lekarna.
Att vara med betyder att du bejakar det Det finns ett inspelat videomaterial för att
öka förståelsen hos er lärare om vad det
som händer, både med känslan och
hela handlar om. Det finns också en liten
kroppen.
Du är som ett ankare till de barn som du film för barnen titta gärna tillsammans
med dom.
följer och hjälper dem att ta till sig det
som händer.
Workshop och föreställning Även om barnet inte vill vara med i
hänger ihop.
leken så kan du vara det. Då blir det
lättare för barnet att förstå. Vi upprepar I ett förberedande projektarbete ute i
några särskolor, föreslog pedagogerna
lekarna och aktionerna många gånger,
att vi skulle ha en workshop med barnen
så det finns tid för barnen att först titta.
innan de skulle se föreställningen.
Men de behöver inte vara med, eller
Vid ett par tillfällen - innan barnen komkan vara med på sitt eget sätt. Skådemer till teatern – önskar vi därför träffa
spelarna kommer att fråga barnen fler
gånger. Kanske får de lust att prova fast barnen i skolan. Dels för att de ska få
de inte ville första gången. Så chansen prova på lekarna och möta skådespelarna. Dels för att vi ska lära känna barnen
kommer tillbaka.
och deras behov.
Vi avslutar med hjärtslaget igen runt
hela ringen och säger Hej-då.
Vi har inte våra scenkläder på oss i
workshopen.

Här nedanför ser ni bilder på ensemblen som ni kommer att träffa.

JOHANNA

MAGNUS

KATARINA

BRONJA

Metod, inspiration och erfarenhet
INITIATIV OCH BAKGRUND
Stina Hedberg är sedan länge koreograf
och även rörelseterapeut. Idén till projektet Dansande Hjärtan föddes när hon
började arbeta barn med särskilda behov i sin träningsverksamhet.
Hon berättar:
”Efter att ha mött skådespelaren Kelly
Hunter på en workshop, startade jag
tillsammans med 4 professionella dansare och musiker projektet. Vi besökte
referensgrupper i särskolor och fick bra
byggstenar till workshopen som riktade
sig till barn med medelsvår till svår autism och andra intellektuella funktionshinder.

STINA

2022 skapades föreställningen
Vind - Blås mig! som en del av projektet.
I ett kollektivt skapande har vi arbetat
med verktyg som dans, kontaktimprovisation, röstteknik och musik för att
förstå och nå dessa barn. Vi har dessutom en lång erfarenhet av att skapa interaktiva dans och musikföreställningar för
barn - ett signum för Big Wind.”

INSPIRATION
Lekarna som finns i både workshop och
föreställning är så kallade ”sen- sory games” och kommer från Hunter Heartbeat
Method. Metoden skapades av Kelly Hunter, brittisk skådespelare som arbetat med
barn med autism under 30 år utifrån Shakespeare ́s dramer. Mer om denna metod
finns här: https://flutetheatre.co.uk/ hunterheartbeatmethod/
Vårt projekt inspirerades även till stor del
av arvsfondsprojektet Scen:se i Gävleborgs län, som visade i en svensk kontext
hur scenkonst kan göras tillgänglig för fler
barn. Scen:se kom till på initiativ av Eva
von Hofsten som är en av våra mentorer.
I samband med detta startade även Nätverket för Universell scenkonst i Göteborg
bestående av aktörer från skilda
verksamheter där Big Wind är en del.
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