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DET 
STORE 

PLASTPOSE-MONSTERET 
 
 
 
   
 

 
På bunnen av havet finnes alt fra fisk, reker og planter. Av og til tar til og med 

menneskene seg turen til denne store mystiske verdenen under jorden. 
 

Men en farlig skapning truer de som bor i havet, nemlig plastpose-monsteret! 
Plastmonsteret lever av å ta fisk, reker og planter – men kanskje klarer 

menneskene å redde plastpose-monsterets uskyldige ofre? 
 

I løpet av seks uker skal vi utforske havets univers og finne en løsning på 
hvordan vi kan gjøre planeten til et litt bedre sted å bo, ved å utfordre 

plastpose-monsteret til duell! 
 

Passer for barn fra 5-7 år 
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Oversikt over hva vi skal fokusere på de forskjellige lørdagene: 
 
Lørdag 24. august 

• Bli kjent gjennom lek og teater 
• Utforske havets mange spennende dyr og planter 

 
Lørdag 31. august 

• Jobbe med ulike karakterer 
• Fokus på bevegelse og stemme 

 
Lørdag 7. september 

• Hvordan kan vi bekjempe plastpose-monsteret? 
• Lage en fortelling 

 
Lørdag 14. september 

• Vi begynner å spille ut fortellingen vår 
• Prøver kostymer og sminke 

 
Lørdag 21. september 

• Vi øver på «Det store plastpose-monsteret» 
 
Lørdag 28. september 

• Forestilling! 
• Diplomutdeling 
• Vi avslutter med en stor undervannsfest! 

 
 
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. 

 
 


