Teater

Martin Mutter

Vi har ett gediget
teaterkunnande
som vi gärna
delar med oss av!

”

Vårt arbete präglas av vår tro på teater som en
avgörande kraft i samhället – att kulturen har stor
betydelse för att samhällsutvecklingen ska
vägledas av humanistiska värderingar.
Teater Martin Mutter

Ta kontakt med oss så kan vi
diskutera era idéer och prisbild.
Vi har skådespelare, scenograf,
kostymör och teaterpedagoger.
Låt Teater Martin Mutter
hjälpa er att utveckla
och inspirera eleverna!

”

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser
som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för
världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka
och förändra sina och andras levnadsvillkor.
Kulturrådet

Skapande
s k o l a

2014

var vi ute på alla skolor i Askersunds kommun och jobbade med år 3-5. Klasserna hade valt
olika folksagor som de ville iscensätta.
Vi gav både pedagoger och elever tips
och vi diskuterade hur sagan skulle
kunna bearbetas till ett teatermanus.

2014

Vi hade diskussioner i klasserna, hur
eleverna ville gestalta sagan samt vilka
andra roller än de på scenen eleverna
kunde ta på sig. Under besöken fick
eleverna också göra olika övningar
och teaterlekar.

Till slut skrev de ner en berättelse som
fick ligga till grund för ett teatermanus.
Det spelades sedan upp som forumteater, vilket innebär scener där eleverna
själva får hoppa in i en roll och påverka
handlingen.

jobbade vi med Rockhammars skola och deras år F-6.
Under tre träffar fick eleverna göra olika
teaterövningar med våra skådespelare.
De fick till exempel skapa historier tillsammans och testa repliker med olika
förutsättningar.

www.martinmutter.com
2015

genomförde vi ett längre projekt med
Vivallaskolans femteklassare. De kom till
teatern och såg repetitioner av föreställningen Jorden till Mars. Skådespelarna hade teaterövningar
med eleverna som i sin tur fick bidra till föreställningen med musik, rörelser och inspiration. Vi var
också ute på skolan och hade pass med temat
”från text till föreställning”.
För information och
offert, kontakta oss på
tel: 019- 101024
info@martinmutter.com

