
utomhus och digital        mellan/högstadiet

SKRIVARHAJK
med dramatikern Jonas Fröberg

Vi går ut i naturen och finner berättelser. Från ekorrar, 
mossor, vattendrag och husgrunder. Och vår egen 
inspiration: minnen, ärlighet och fantasi. Vi skriver ner, 
och jag hjälper till digitalt att redigera mellan gångerna 
– peppa och ge förslag. Avslutningen blir en berättarhajk 
med brasa och barnen/ungdomarnas texter upplästa av 
dem själva (eller någon annan, om någon fortfarande är 
lite blyg). Tillgänglig i Västra Götalandsregionen. 

5 lektioner (45 min x 5)
9.900 kr ex. moms

digital workshop mellan/högstadiet

GÖR DIN EGEN PODD
med manusförfattaren Anette Skåhlberg

En workshop online där Anette inspirerar och guidar 
eleverna till att skapa och läsa in en gemensam berättelse 
som blir en podd.

3 lektioner (2 h x 3)  
20.000 kr ex. moms

digital workshop                    förskola/f-3

MINISPÖKET I LADAN
med dramatikern Fanny Danielsson 

Fanny ska vårstäda i sin lada, det är jobbigt o tråkigt 
så hon tar snabbt en fikapaus. När Fanny skruvar av 
locket på sin termos, tittar ett ulligt litet spöke fram. . .  

En mysig och spännande digital interaktiv workshop. 
Berättarglädje, fantasi och att skapa med händerna. I 
god tid får deltagarna ett inspirerande paket med ull, 
instruktioner och material.

2 lektioner (40 min x 2)  
16.500 kr ex. moms (material ingår)

digital workshop mellan/högstadiet

COVID, PEST ELLER KOLERA 
– en workshop om olika tiders farsoter 
med manusförfattaren Andrea Larsdotter

En interaktiv workshop om Covid, Pest och kolera. 
Pandemier kommer och går. Hur vänjer vi oss?  
Utforska historieberättandet genom att undersöka 
olika pandemier genom tiderna. Barnen får utveckla 
ett filmmanus antingen om nutid eller en historia för 
länge sedan.

3 lektioner (2 h x 3)  
18.000 kr ex. moms

digital workshop                       alla åldrar 

ALLA KAN SKRIVA 
& GÖRA FILM
med manusförfattaren Anette Skåhlberg

En workshop online där Anette inspirerar och guidar 
alla elever att göra en egen berättelse i en egen bok 
med olika verktyg hon delar med sig. De får sedan 
filma boken och Anette läser in den och lägger på in-
läsningen på varje elevs film. Ha sedan en utställning 
och en filmvisning med berättelserna på er skola.

3 lektioner (5 timmar totalt)  
25.000 kr ex. moms

 digital workshop           mellan/högstadiet

VI IMPROVISERAR 
FRAM EN TV-SERIE 
med dramatikern Peter Bull-Simonsen

Vad vill eleverna i mellanstadiet se om de själva fick hit-
ta på handlingen i en TV-serie?  Under två timmar im-
proviserar vi fram klassens egen TV-serie i smågrupper. 
Vi spelar sedan upp scenerna på golvet efter varandra. 

2 lektioner (45 min x 2)
5.500 kr ex. moms

semi-digital workshop  mellan/högstadiet

SMITTFRI BERÄTTARRAZZIA 
med dramatikern Christina Claesson och 
berättargruppen VERBALISTA
I stället för att knacka på klassrumsdörren knackar vi 
på fönstren, utifrån. Om vi inte når upp använder vi 
styltor, hatt på kratta, handske på båtshake och andra 
knasiga saker. I klassrummet står högtalare och där 
ute finns tre berättare med trådlös mick. Samtidigt ges 
en närbild av berättarna genom en live-streamande 
GoPro kamera. (foto: Johanna Iggsten, P4 Sörmland)

Heldagsworkshop med 3 berättare i  
6 klasser inkl. lärarintroduktion (2 h)
31.500 kr + ev. resa

 digital workshop mellan/högstadiet

7 STEG TILL BERÄTTARMAGI! 
med Karim Rashed, dramatiker

Låt mig handleda dig till berättarmagi. Genom kunskap, 
inspiration och humor kan vi tillsammans ha en kreativ 
och fantasifull upplevelse. Nya tankar kan skapa glädje 
både för dig och dina klasskompisar. Då känner du att 
skrivande blir skojigt. En digital workshop om konsten att 
skriva en egen berättelse.

2 lektioner (45 min x 2) 
5.500 kr ex. moms

För de minstabarnen

Workshops anpassade till Covid-19

Centrum för Dramatik 
Vi förmedlar aktiviteter för bl.a. 
Skapande skola med fokus på drama-
tik, dramatiskt berättande och manus 
inom teater/film/tv/radio för barn och 
unga i skolan, särskolan, på bibliotek 
och fritids.

Med anledning av Covid-19
Vi följer myndigheternas rekommenda-
tioner och bevakar händelseutveckling-
en löpande. För uppdragstagare för-
medlade av Centrum för dramatik som 
har aktiviteter inbokade gäller att man 
ska följa rekommendationer och råd. 
Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas 
vid förkylningssymptom. Aktiviteten 
ska om möjligt bokas om till en senare 
tidpunkt i överenskommelse mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare.
 
Boka via: 
kelly@centrumfordramatik.se
ammy@centrumfordramatik.se

www.centrumfordramatik.se


