Teater
«Teater er det viktigste i livet, for der viser man folk hvordan de kunne være, og hvordan de
lengter etter å være, bare at de ikke tør, og hvordan de er»
(Teaterrotten Ema, fra «Farlig Midtsommer» av Tove Jansson)
Om Teater i Grimstad Kulturskole
For noen er tilhørighet, vennskap og lek det aller viktigste grunnen til å gå på teater. For
andre er selve utfordringen med å spille teater og de faglige målene det essensielle. Teatergruppen skal uansett være et sted hvor alle kjenner seg trygge og ivaretatt og at de opplever
å bli sett. Hver enkelt elev er med på å skape det mangfoldet teateret trenger.
Teater startet som nytt tilbud i Grimstad Kulturskole høsten 2015, og er en aktivitet i sterk
vekst. Vi tar inn elever fra og med 4. trinn, men sett dere gjerne på venteliste før for å kunne
få plass.
Praktisk gjennomføring
Faget Teater i Grimstad Kulturskole består av leker som styrker fantasi og samhandling.
Hvert halvår vises store produksjoner som alle teaterelevene får delta i.
Den ukentlige undervisningen i grupper varer 60 min, men dette utvides når vi skal jobbe
frem mot en felles produksjon med alle teaterelever. For å kunne få til dette er det viktig at
de som går på teater ikke har andre fritidsaktiviteter samme dag. Ved oppkjøring til forestilling kan det også bli en del ekstra timer fordelt i ukene, og av og til i helgen.
Gruppeundervisningen deles stort sett etter alder. Dette fører til at vi kan få nybegynnere i
en erfaren gruppe. Det kan være utfordrende, men variasjonen er også med å bidra til at nye
elever og erfaren elevene løfter, inspirerer og hjelper hverandre, og driver gruppen fremover
både sosialt og faglig.
Innhold og mål
Å tørre å bli sett og hørt, samarbeid, kreativitet, tekstarbeid og formidling er hoved mål for
undervisningen. Teater setter livet i perspektiv ved å jobbe med følelser og historier. Slik lager vi noen trinn på stien til å være gode verdensborgere.
Grimstad kulturskoles teaterundervisning er forankret i Rammeplan for kulturskolen,
«Mangfold og fordypning», med lokale tilpasninger. Les fagplan teater HER:

«Kjerneprogram teater»
for grupper fra 4. trinn til ungdomsskole.
Fagpyramide for teaterundervisning i Grimstad kulturskole

Teater er fortellinger, historier eller aktiviteter som deles sammen med andre. Det er du som
eier opplevelsen teateret gir deg. I teater finnes det ingen fasit!

