SKAPANDE SKOLA MED ODISSI DANSPRODUKTION
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Fågeln som flög mot solen- indisk dans & storytelling
För förskola och åk. F (3-6 år)

!

Vässa klorna, putsa fjädrarna och följ med på en
dansant sagoresa där djuren har huvudrollen och
där alla kan delta med rörelser och föra
berättandet framåt.

!

Fågeln som flög mot solen är ett nytt projekt av Odissi
Dansproduktion som resulterat i en föreställning särskilt
skapad för biblioteksmiljö. Syftet är att väcka intresse och
nyfikenhet på läsande av sagor och berättelser samt
integrera läsande med dans, rörelse, muntligt berättande
och rytm/musik. På samma sätt som det skrivna ordet kan
sätta fart på fantasin kan den dansade och muntliga
berättelsen det. Temat är fabler och andra berättelser om djur med stark inspiration från
indisk och nordisk mytologi och från samtida indiska barnböcker.

!

Vi erbjuder förskolegrupper och åk. F en workshop där vi genom rörelse, mim, stampade och
klappade rytmer och ljud gestaltar sagor tillsammans med barnen. Vi leker med vad som kan
komma först; ord eller rörelse? Eller kan det vara olika? Under workshopen med en ungefärlig
längd på 45 minuter hinner barnen bekanta sig med flera spännande djurberättelser från
främst Indien men även andra delar av världen. Vi hittar också på en egen djursaga
tillsammans!

!

Vi som leder workshopen, Ulrika Larsen och Ipshita Rajesh, har båda mycket stark förankring
i den indiska klassiska dansen och har tidigare arbetat i en mängd olika dans- och
musikprojekt med pedagogisk inriktning för barn och unga.
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Målgrupp:
Produktion:
Tidsåtgång:
Lokal:
Teknik:
Max antal:
Pris:
Kontakt:
Hemsida:

Förskola och åk. F (3-6 år)
Odissi Dansproduktion. 2 danspedagoger/dansare leder workshopen
45 min
Vi behöver en lokal eller större rum som är lämpligt för rörelse.
Vi tar med laptop och liten högtalare ifall musikanläggning inte finns på plats.
30 barn
5000 kr för en workshop. Workshop + föreställning 12 000 kr (se separat utbudsblad)
2 workshopar samma dag 8000 kr. Eventuella resor, hotell och traktamente tillkommer
Ulrika Larsen, Projekt- och workshopledare. Tel: 070 485 30 08, epost: info@odissi.se
www.odissi.se

www.odissi.se

