KULTURPAKKER OG HADERSLEV KOMMUNE INVITERER TIL KURSET
IMPROVISATIONSTEATER SOM VÆRKTØJ I DEN SKABENDE LÆREPROCES
KURSUSBESKRIVELSE
På dette kursus introducerer vi improteater som
en skattekiste af redskaber til at sætte kreativitet,
spontanitet og nye gruppedynamikker fri i klassen
i forbindelse med den daglige undervisning.
Det bliver en eftermiddag i legens tjeneste, for
improteater handler grundlæggende om at lege
sammen, tillidsfuldt og spontant, og derigennem
kan man gennem improvisation stimulere et
anderledes mind-set som supplement til det mere
intellektuelle eller spekulative.

PROGRAM
På kurset afprøver vi forskellige grundbegreber, og som underviser får du værktøjer at tage videre i
hverdagen. Du får erfaring med forskellige improøvelser lige fra små icebreakers og energizers til mere
avancerede indholdsgenerende lege, hvor vi arbejder med bl.a. historiefortælling og litterære genrer,
fortælling med fjernbetjening og indholdsgenerering via body storming og kropsbilleder.
Da ”fejl” ses som en kvalitet i improvisation, giver du dig selv mulighed for at møde eleverne i et rum uden
rigtigt og forkert. Med andre ord får du inspiration til selv at introducere en mere spontan og legende stil i
din undervisning og dine udviklingsforløb.
Workshoppen er praktisk, og henvender sig primært til dansklærere og pædagoger i indskoling og på
mellemtrin, men alle kan være med, så er det noget for dig, så kom bare med!

PRAKTISK INFORMATION
DATO OG TID: 7. november 2018 kl. 13.00-16.00
STED: Gymnastiksalen på Favrdalskolen, Christen Koldsvej 10, 6100 Haderslev
PÅKLÆDNING: Det er en fordel at være klædt i løstsiddende tøj
MÅLGRUPPE: Alle interesserede lærere. Kurset er særlig relevant for dansklærere og pædagoger i
indskolingen og på mellemtrinnet
ANTAL DELTAGERE: op til 30 deltagere.
TILMELDING: Deltagelse er gratis, men tilmelding efter først-til-mølle princippet er nødvendig til Lone
Nottelmann på lnot@haderslev.dk senest den 12. oktober 2018.
OM UNDERVISEREN
Jeppe Laier (f. 1976), daglig leder og konsulent i AKTØR. Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole med
erfaring fra børneteater, improvisationsteater, film og tv mm.

