Plan for scenekunst, 2009-2010
Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: ”Himmeldryss”!
Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter
Emne:
Kunst

•

Aktivitet:

Eventyr om alven og
fuglen.
Fargesymbolikk

•

Tegne og male til eventyret.

•

Farger i forhold til en karakter

•

Lage figurer til skyggeteater

•

Lys og skygge, gresk
mytologi
Stjerner og planeter

•

•

Eventyr og alver

•

Utforme de ulike planetene i
vårt solsystem.
Lage kort og en dukke*

•
•

Drama

•

Gjøre dramaøvelser og
dramatisere mindre rollespill
og eventyr
• Bildeteater
• Skyggeteater
• Tryggjøre å stå foran andre og
presentere noe
• Fortellerverksted/fantasifortelli
nger
• Sanger som passer med
Musikk
temaene våre.
• Rim og rytme
• Sanger i forbindelse med Den
store forestillingen i april
(mer info kommer seinere)
• Dans og bevegelse til ulik type
Dans
musikk og ulike stemninger.
NB! Høstsemesteret går over 12 ganger frem til 8.desember, (2 ganger før høstferien og 10
ganger etter). 8. desember blir det juleavslutning.
Husk å spørre om lapper som elevene får med seg hjem, og meld fra om fravær.
*Hvis noen har liggende tynne, flagrende gardinstoffer e. l, som dere vil bli kvitt tar vi de
mer enn gjerne i mot! De blir brukt til alvedukkene.
Lærere på scenekunst:
Kjersti Vatnan Ekman, 90 07 64 99
Kristin Laberg, 90 12 72 36

HEI ALLE MIKROTEATØRER med foresatte!
Vi er godt i gang med et nytt år, og her kommer en terminliste for resten av høstsemestret etter
høstferien.
Vi skal i år som ifjor være med i Miniteatrets forestilling som i år heter «Tante Detektiv og onkel
vampyr» med premiere i februar! I denne forbindelse er det endel sanger og dans som skal
øves inn på Mikroteaterøvelsene, samt at det blir noen fellesøvelser med Miniteatret. Disse
finner dere også på terminlista.
Det er spesielt viktig at alle kommer på fellesøvelsene selvom dette utenom de vanlige
Mikrodagene.

Terminliste høst 2009
Tirsdag 06.10 - vanlig øvelse kl. 19.00-20.30
Mandag 12.10 - Fellesøvelse Mikro, mini og sesam + Musiker ÅGS* kl.19.15-20.45
Tirsdag 13.10 - vanlig øvelse
Tirsdag 20.10 - vanlig øvelse
Tirsdag 27.10 - vanlig øvelse
Fredag 30.10 – Fellesøvelse Mikro, mini og Sesam + Musiker ÅGS kl. 18.00-20.00
Tirsdag 03.11 - vanlig øvelse
Tirsdag 10.11 - vanlig øvelse
Tirsdag 17.11 - vanlig øvelse
Lørdag 21.11 – Fellesøvelse Mikro, Mini og Sesam + musiker ÅGS kl. 12.00-15.00
Tirsdag 24.11 - vanlig øvelse
Tirsdag 01.12 - vanlig øvelse
Tirsdag 08.12 - vanlig øvelse
Tirsdag 15.12 - vanlig øvelse
Tirsdag 22.12 – avspasering
*ÅGS= Årnes Gamle Skole
Husk å gi meg beskjed i forkant om eleven ikke kan komme.
Med vennlig hilsen
Kjersti Vatnan Ekman, tlf 900 76 499

FAGPLAN Mikroteater 2009/2010
av Kjersti V. Ekman
Vi skal
• bli trygge oss selv og de andre elevene i gruppa
• jobbe med kropp, bevegelse og stemmebruk
• synge
• gjøre fysisk oppvarming
• lære å samarbeide
• trene opp lytteevnen
• jobbe med mindre sceniske prosjekter, rollespill og dramatisering av kjente eventyr
• delta som statister i Miniteatrets forestilling i februar 2010
Vi skal blant annet innom
• bildeteater
• innføring i improvisasjon og teatersport, og andre metoder og former i teater
• skyggeteater
• karakterbygging
• mange spennende øvelser
INDIVIDUELL UTVIKLING
• oppnå trygghet på seg selv, både som individ og på en scene
• utvikle sin egen uttrykksevne, bli bevisst egen kropp og stemme
• trene opp evnen til å se teater med en ”annet” blikk og stille spørsmål ved det man ser
og opplever
• utvikle innsikt i og forståelse for teater som kunstart
GRUPPEARBEID
• stimulere og fokusere på samarbeid, samhandling og prinsippet med å gjøre hverandre
trygge
• gi konstruktive tilbakemeldinger til visninger i gruppa
• være bevisst på andre elever i gruppearbeid

PROSESS OG FORESTILLING
● Produksjonsledelse og de ulike scenetekniske disiplinene lys, lyd og scenografi vil
også være en del av teateropplæringen.
● gjennom å delta i teaterproduksjoner lærer elevene hvordan
arbeidet gjennom de ulike fasene av en teaterforestilling forløper, fra ide til forestilling
● analyse og tolke ulike tekster
● trening på å opptre for et publikum
● lage og bruke kostymer er med på å skape en ny innsikt i rollen.

FAGPLAN FOR SESAM, SKOLEÅRET 2009/2010.
Målsetting:
Å gi elevene gode opplevelser ved at de deltar aktivt i kulturelle uttrykksformer som kunst, dans, musikk
og drama.

INNHOLD
Kunst:

*
•

Lage ”tenketroll” av steiner.
”Tegne/male musikken”. (Vivaldi ”De fire årstider”)

Dans:

* Bevegelse til musikk gjennom enkle danser og musikkens stemning.

Musikk:

*

Lære regler, klappleker, sangleker og sanger.

•

Gjennom samspill på rytmeinstrumenter og klangstaver, lære om noteverdier,
tonehøyder, styrketegn og enkel notelære.
Lytte til forskjellig type musikk.
(Bl.a Hva tenker du på? Er det dur eller moll? Hvilket instrument hører du?)
Elever som forrige skoleår fikk blokkfløyte‐undervisning gis mulighet til fortsatt
undervisning.

•
•

Drama:

* Rollespill gjennom enkel dramatisering av sanger og eventyr.
•

Delta som statister i teaterforestillingen ” Tante detektiv og Onkel Vampyr”.

Gruppen skal i løpet av skoleåret arrangere minst en hyggekveld med inviterte gjester til skolen.

