
Vejen Hjem
  Inspiration  
  
  VEJEN HJEM kan anbefales som et fint  
  supplement til en række pædagogiske
  læringstemaer.
  Materialet her er tænkt som en inspiration 
  til det pædagogiske arbejde, der ligger i for-
  bindelse med en teateroplevelse. 
  
    

  Personlig og social udvikling
  Venskab, ensomhed, nysgerrighed, fantasi, 
  leg

  

 Sprog, krop og bevægelse
  Kropssprog, mimik, billedsprog

  

 Teatret som udtryksform
  Drama, dukketeater, historiefortælling, 
  mediebevisthed
  

  Natur 
  Universet, månen, rejser, transportmidler 
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  Scenekunst

  På scenen kan vores hverdag og virkelighed belyses fra 
  nye og spændende vinkler. Her kan en fortælling blive 
  levende og fantasien få vinger på en måde, der ikke er så 
  fjern fra børnenes egen leg. Scenen bliver et spejl, der 
  giver rum for ny læring. 

 
 
  VEJEN HJEM - et særligt ordløst univers 

  Forestillingen er ordløs dvs. at skuespillerne/dukkeførerne 
  ikke siger noget undervejs. Men der er stadig masser af 
  lyd og musik. At en forestilling er ordløs giver 
  masser af samtalemuligheder bagefter.  Ordløs kan betyde, 
  at børnene er med til at sætte egne ord på historien – 
  hvad siger de to dukker til hinanden?

  På teatertur
  
  Det er en avanceret social proces at være i 
  teatret: Man sidder tæt på andre, man skal 
  sidde stille, og man skal være stille – og man 
  skal følge med i det der sker. Heldigvis er 
  det tit så spændende og anderledes at være 
  i teatret, at det med at være stille og sidde 
  stille og følge med kommer helt af sig selv.
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  Ny i teatret
 
  Det er altid i orden at komme med udbrud fordi 
  man bliver overrasket, rørt, vred eller ked af noget 
  af det der sker på scenen. De færreste 
  skuespillere/dukkeførere har noget imod spontane udbrud. 
  Så med mindre barnet græder højt eller ikke bliver stille 
  igen er det ikke nødvendigt at tysse. Børnene gør hvad de 
  voksne gør – så hvis I er optaget af det der sker, bliver de 
  det ganske ofte også.

  

 Forberedelse

  Hvis det er børnenes første teatertur, så tal med dem om, 
  hvad det vil sige at gå i teatret:

  ... der er mørkt

  ... man skal sidde stille (til de fleste forestillinger)

  ... man skal ikke tale imens der er forestilling – men meget  
      ofte kan man få lov til at stille spørgsmål bagefter

  ... man skal huske at tisse inden man går ind i salen

  ... man klapper bagefter for at sige tak til skuespillerne/  
      dukkeførerne for forestillingen

  Teater byder på et helt særligt “her-og-nu” nærvær og er en
  ramme for fælles oplevelser for børn og voksne. 
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 Efter forestillingen

  Det er godt at snakke med børnene 
  om deres oplevelser. Lige efter
  imens I spiser madpakker eller når 
  I er hjemme igen.

  Du kan også lade børnene være 
  aktive medskabere af et æstetiske 
  produkt, der beabejder teaterturen.

  ... skab en fortælling om institutio-
      nens tur til teatret.   

  ... eller en fortælling, der digter 
      videre på historien. Brug evt. den
      medfølgende tegneserie som
      inspiration. 

 ... benyt forskellige fortælle- 
     teknikker, brug evt. dukker.

  ... tegn det bedste fra forestillingen. 

  Lad børnene fortælle om deres eget 
  produkt - enten til hele børnegrup-
  pen eller i mindre grupper. 

 Om Vejen Hjem

  Da drengen opdager en propelfly-
  ver på sit værelse, gør han hvad 
  enhver anden ung eventyrer ville 
  gøre: Han flyver ud i det ydre rum!

  Millioner af kilometer fra jorden, 
  begynder flyveren at sprutte og  
  ryste. Benzintanken er tom, og 
  drengen må nødlande på månen. 
  Men her viser det sig, at han ikke 
  er alene. For tilfældigvis har mo-
  torproblemer også fået en ung 
  marsboer til at nødlande.
  Marsboer, menneske – det kan 
  være det samme, når du har brug 
  for en ven.
  
  Teater Refleksion

  At se en af Teater Refleksions   
  forestillinger er at give sig hen i 
  koncentreret nærvær og intens op-
  mærksomhed. Vi lægger stor vægt 
  på, at indholdet og tematikken 
  i  de enkelte forestillinger er al-
  menmenneskelig og tilgængelig 
  for både store og små. Forestil- 
  lingerne må gerne give lyst til og 
  mod på at kaste sig ud og ind i 
  livet og al dets mangfoldighed.
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Vejen Hjem 
VEJEN HEJM - er resultatet af en co-produktion mellem Branar Téatar (IR) og Teater 
Refleksion (DK) i samarbejde med Baboró International Arts Festival for Children. 

Baseret på Oliver Jeffers´ vidunderlige billedbog ”The Way Back Home”
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