LØRDAGSTEATER FOR DE MINSTE 2019

«Eventyrenes magiske verden»

I løpet av seks lørdager skal vi utforske eventyrenes magiske verden!
Bli med til eventyrland, her finnes det gode feer, onde troll, prinsesser, drager og kanskje
noen supersterke riddere og magiske frosker også? Vi drar inn i eventyrenes verden og
oppdager alt det spennende og mystiske som kan skje.
Hva skjer om trollet får sol på seg?
Eller nesen til heksen forsvinner?
Klarer dragen å sprute ild?
Hva skjer hvis frosken vi prøver å kysse blir til noe helt annet enn en prinsesse?
I eventyrland kan alt skje!
Den siste lørdagen vil vi ha vår egen lille visning fra eventyrlandet vårt.
Her inviteres foreldre og annen familie med på å dele denne magiske
opplevelsen sammen med oss.
Etter forestilling blir det EVENTYRLIG DISCO for store og små!

www.teatersenter.no

Litt om opplegget de seks lørdagene:
•

Lørdag 12.januar
- Vi blir kjent med hverandre, lek og teater
- Vi deler erfaringer og utforsker eventyrenes verden – hva er et eventyr?
Hvilke eventyr har vi hørt før? Hva er morsomt? Hva er spennende?

•

Lørdag 19.januar
- Vi tenker på hva som kan finnes i vårt eventyrland.
Vi tester de ulike rollene vi kommer på og hvordan de er med hverandre.

•

Lørdag 26.januar
- Vi jobber med kropp og stemme.
- Vi øver på enkle situasjoner, hvor er publikum?
Hvordan skal vi være på en scene?
- Vi øver på eventyrsangen og eventyrdansen.

•

Lørdag 02.februar
- Vi prøver kostyme og sminke
- Vi lager eventyrforestillingen vår

•

Lørdag 09.februar
- Vi øver på eventyrforestillingen vår

•

Lørdag 16.februar
- FORESTILLING
- Diplomutdeling
- Vi feirer forestillingen vår med EVENTYRLIG DISCO

Kursinstruktør Lina Taule Fjørtoft er skuespiller og skapende
teaterutøver. Hun er utdannet fra Teaterproduksjon og
skuespillerfag ved Nord universitet. Etter endt utdanning har
Lina medvirket i en rekke forestillinger ved Den Nationale
Scene, hun har vært tilknyttet Akershus Teater og turnert i den
kulturelle skolesekken med en egen produksjon. Lina har
undervist barn og unge ved Vestlandske Teatersenter, Bergen
kulturskole og Bergen musikkteater. Lina var instruktør ved
lørdagsteateret høsten 2018.

www.teatersenter.no

