ROMEO OG JULIE

En klasseromsforestilling!
Tilbud til 7. 8. 9. og 10. trinn
Vi kommer til ditt klasserom/ eller et annet egnet rom!!
Gjennom fortellerteknikk med stemme, kropp og hender lager vi en
visualisering av Shakespeares stykke.
Rommet må omorganiseres og bli som en catwalk med sitteplasser på
begge sider.
Varer 60 min.
Antall publikum: Ca 40
Riggetid: 15 min.
Forestillingen er i et grenseland mellom figur- og fortellerteater. Det er
kun 2 skuespillere på scenen; Jorunn Lullau og Steinar Thorsen. Lasse
Åkerlund fra Sverige har hatt regi.
ROMEO & JULIE = AKTUELL
Romeo og Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Kan den
fremdeles si oss noe i dag? Ja, mener vi. Fremdeles kan denne fortellingen si oss noe om menneskets natur, om
vårt ansvar overfor hverandre, om hvilke valg som kan være livsforandrende. Stykket problematiserer hvor dumt
og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en mulighet.
Kompani 13 ønsker med forestillingen å
spille på en arena som ikke er tilrettelagt
for teater, klasserommet! Dette er
elevens hjemmebane, og ved å trå inn på
deres arena, håper vi å kunne skape
trygghet og rom til en annenslags
kunstopplevelse, der interaktivitet står
sentralt.
INTERAKTIV FORESTILLING –
ELEVENE MEDVIRKER
Vi bruker elevene i forestillingen. Alt
gjøres kollektivt, og ingen må gjøre noe
alene eller prester noe som føles
ubehagelig eller ekkelt. All medvirkning er
morsom og lystbetont. Ved å inkludere
elevene i forestillingen vil vi gi de et
nærmere forhold til det de ser og gi de et
eierforhold til forestillingen. Når de deltar
på noe og i tillegg synes det er gøy og
underholdende, vil de ha en grunn til å
samtale om forestillingen etterpå, og få et
sterkere inntrykk av hva de har vært med
på, og ha den med seg i sin bevissthet
videre i livet.

Spilletider høst 2018:
15.10 kl. 9:30 og 12:00
16.10 kl. 9:30 og 12:00
17.10 kl. 9:30 og 12:00
30.10 kl. 9:30 og 12:00
31.10 kl. 9:30 og 12:00
Vi kan avtale nøyaktige spilletider i
henhold til timeplanen
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