SKAPANDE SKOLA
MED JELNEK

DANSFÖRESTÄLLNINGAR

Bakverk (3-8 år)
En humoristisk föreställning
där dans möter poesi. I en
efterföljande dansverkstad får
barnen själva prova på att jäsa,
vispa och vara deg.

DANSWORKSHOP

90°F (10-15 år)
I denna föreställning omprövar
vi vad det betyder att vara stark.
90°F är en urladdning och ett
explosivt kraftprov som utstrålar både skörhet och styrka.

Ingen är en ö (9-15 år)
Ingen är en ö är skapad utifrån
elevers egna texter och berättelser kring temat hjälp. Hur
känns det att få hjälp? Måste
man hjälpa någon om man kan?

Passar alla föreställningar

Här får eleverna möta dansarna i en dansklass som är skapad utifrån föreställningens tema.
Eleverna får både lära sig några av de rörelser de nyss sett och även skapa egna. Alla workshops
sker under ledning av utbildade danspedagoger och workshopen kan självklart anpassas både till
de som aldrig mött dans tidigare och till de som har mycket erfarenhet.
Vi erbjuder även dansworkshops som inte är kopplade till en dansföreställning. Här får eleverna
testa dans med fokus på dansglädje, gemenskap och kreativitet. Hör av er med era önskemål!
(45-60 min, max 30 personer/workshop)

SAMTALSWORKSHOP OCH PUBLIKSAMTAL

en ö
Passar 90°F och Ingen är

SAMTALSWORKSHOP För de som vill arbeta vidare med föreställningens tema erbjuder vi en

samtalsworkshop. Här leder vi samtal och diskussioner utifrån en upplevelsebaserad metod där
eleverna får mötas genom interaktiva övningar och formulera egna tankar utifrån temat.
(45-60 min, max 30 personer/workshop)

PUBLIKSAMTAL Det finns även möjlighet till ett publiksamtal som sker direkt efter föreställningen,

i salongen. Här berättar vi om hur vi har gått tillväga för att skapa den föreställning som eleverna
sett och samtalar också kring elevernas egna upplevelser.
(30 min, hela publiken)

FLASHMOB

högstadiet
Passar låg- mellan- och

En flashmob är en spontan och överrraskande dans som visas på en offentlig plats. Tillsammans
med eleverna skapar vi en flashmob som framförs en passande dag på er skola. Den kan dyka upp
på en skolavslutning, i matsalen eller varför inte på skolgården? Detta är ett roligt sätt för
eleverna att få vara med i skapandet av en konstnärlig och häftig upplevelse anpassad till deras
egen miljö. Flashmoben kan byggas ihop och genomföras av flera skolklasser tillsammans.
(Max 30 personer/workshop)

PRISER

llningar
Vid bokning av fler förestä
tterade priser!
och workshops får ni raba

Eventuella kostnader för traktamente, resa & logi kan tillkomma, enligt Skatteverkets rekommendationer.
Alla priser är på faktura, moms 0%.

FÖRESTÄLLNING		
1:a föreställningen		
2:a föreställningen*
90°F				18 500 kr			8 500 kr
Ingen är en ö			
18 500 kr			
8 500 kr
Bakverk			
16 000 kr			
7 000 kr
DANSWORKSHOP 		

3 500 kr**

SAMTALSWORKSHOP

3 500 kr**

PUBLIKSAMTAL		

2 000 kr

FLASHMOB			

7 000 kr + antalet workshops x 3 500 kr/st***

* Förutsatt att föreställningarna är samma dag och att vi ej behöver rigga av/på mellan föreställningarna.
** Bokar ni fem workshops eller fler får ni 10% rabatt på det totala workshopspriset.
*** I grundpriset (7 000 kr) ingår förberedelsetid, dagen för flashmoben och genrep samma dag. Därtill tillkommer antalet workshops
beroende på antal elever.

Enligt Lgr11 ska...

la och uppfyll dessa mål
Boka JELNEK till din sko

...skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av
många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat
kännedom om samhällets kulturutbud.
...eleverna få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
...skolarbetet i de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas.

Hittar ni inget som passar er?
Är ni intresserade av upplägg med en djupare process där
eleverna får skapa en egen föreställning under en längre tidsperiod?
Tveka inte att höra av er med frågor och önskemål!

Kontakt
info@jelnek.com
www.jelnek.com

