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FARGER OG FØLELSER 
 
 
 
 

 
 

Har du noen gang vært grønn av misunnelse? Eller rødsprengt av 
sinne? Kanskje har du en dag der du føler deg litt nedfor og blå? 

 
Bli med og utforsk fargenes univers, hvilke følelser de kan uttrykke og hva slags 
egenskaper de besitter. I løpet av seks lørdager skal vi sammen skape et univers 
der vi forsøker å avdekke hvordan fargene fungerer, gjennom følelser, stemme 

og kropp. Som et hvitt lerret skal vi la oss inspirere til å male frem de mest 
fantastiske bilder, som vi til slutt skal vise i en teaterforestilling på 

Cornerteateret.  
 

Her er det kun fantasien som setter grenser! 

Passer for aldersgruppen 3-5 år 
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Oversikt over hva vi skal fokusere på de forskjellige lørdagene: 
 
Lørdag 24. august 

• Vi blir kjent med hverandre 
• Vi stormer inn i fargenes univers gjennom lek og teater 

 
Lørdag 31. august 

• Vi velger ut de fargene vi liker best 
• Fargene får egenskaper, følelser og lyder 
• Hvis fargene hadde vært ulike personer, hvem hadde de da vært? 

 
Lørdag 7. september 

• Fokus på stemme og kropp (gjennom sang og bevegelse) 
• Tildeling av ulike roller og manus 
• Vi former teaterforestillingen 

 
Lørdag 14. september 

• Bli kjent med teaterrommet 
• Finne kostymer og prøve teatersminke 
• Vi øver på teaterforestillingen og sang 

 
Lørdag 21. september 

• Vi ferdigstiller teaterforestillingen! 
 
Lørdag 28. september 

• Urpremiere på teaterforestillingen vår 
• Diplomatutdeling 
• Vi feirer med dans og jubel i alle verdens koloritter! 

 
 
Teaterinstruktør Ida Sagen Ramborg er utdannet 
litteraturviter, men har tidligere studert teatervitenskap. 
I tillegg til å ha jobbet en god del med barn, har hun 
gjennom studentteater og friteatergrupper fått prøve seg 
som både skuespiller og produsent, og trives både foran og 
bak scenen. Ida gikk selv på Vestlandske Teatersenters 
teaterskole i mange år og er nå kommet tilbake for å innta 
rollen som instruktør. 
 


