Vejen Hjem
Kære underviser
Vi håber, at I har nydt forestillingen. Vi håber også, at I
nu giver jer lidt tid til eftertanke og bearbejdning af
oplevelsen.
Tematikkerne og forestillingselementerne i Vejen Hjem
egner sig særligt godt til fagene:
Dansk, Engelsk, Billedkunst
Vi har formuleret en række opgaver/emner, der er tænkt
som en hjælp til at åbne forestillingen og dens tematikker. De forskellige øvelser og temaer, kan selvfølgeligt frit
kombineres på tværs af fagene.
Generel indgang til at reflektere med eleverne
Tegn det du bedst kunne lide fra forestillingen/Skriv evt.
hvorfor det var det bedste
Hæng tegningerne op.
Fortælle om din egen tegning - enten til hele klassen
eller i mindre grupper.
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Dansk
VEJEN HJEM giver rig mulighed for at diskutere elementer som;
det ordløse, det fortællende kropssprog, bevægelser.
I kan også …
Digte videre på historien.
Skrive en ny fortælling, f.eks. ud fra den vedlagte tegneserie.
Prøve at fortælle en historie, uden brug af ord
Lave en fortælling om jeres oplevelse, teatertur. Fakta og fiktion.

Engelsk
Vejen Hjem er baseret på Oliver Jeffers’ engelsksprogede børnebog The Way Back Home.
I engelsk kan I …
Læse den engelske historie
Tale om de ord der er nye/anderledes
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Sætte ord på forestillingen
Skrive en engelsk historie, f.eks. baseret på den
vedlagte tegneserie.t

Billedkunst
I billedkunst er der rig mulighed for at bearbejde forestillingens særlige detaljerige univers af dukker og rumskibe.
I kan ….
Bygge jeres eget rumskib, fly, astronaut eller marsmand.
Tegne det sted som den lille grønne figur kommer fra.

Tematisk tilgang
VEJEN HJEM rummer desuden en række åbenlyse og
tværgående temaer, som kan virke som gode indgangsvinkler
til forestillingen.
I kan diskutere …
Venskab, ensomhed, nysgerrighed, fantasi, leg
I kan undersøge …
Kropssprog, mimik, billedsprog
I kan fascineres af …
Universet, månen, rejser, transportmidler
I kan udtrykke jer kreativt gennem …
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Drama, dukketeater, historiefortælling, tegning/maleri

Drama
Teater Refleksions forestillinger er koncentrerede udtryk, som forudsætter en lang række kunstneriske og kreative valg. Forestillingerne har således mange lag, der både giver rum for individuelle og
fælles fortolkninger. Det kan derfor være ganske givende at åbne og
bearbejde oplevelsen i fællesskab.

Et særligt sprog
Forestillingen Vejen Hjem er rigtig fin, som afsæt for en refleksion
over sproget, da der her benyttes et særligt kunstneriske greb: Forestillingen er ordløs, hvilket vil sige at der ikke forekommer nogen direkte form for tale. Lydsiden er åben og underbygger
fortællingen på en måde, der både kan tale til et førsprogligt niveau og
et fællesmenneskeligt erfaringsniveau. Dette kendetegn giver en rig
mulighed for at åbne for en række tanker omkring vores brug af
sproget til at beskrive verden.
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Teater Refleksion har gennem de sidste 25 år lavet dukke- og animationsforestillinger til børn og voksne. Fælles for alle forestillinger er
at de taler til både sanser og intellekt. Det er ofte eksistentielle temaer, der behandles, for når vi møder de store temaer i en bearbejdet form kan vi bedre give plads til refleksionen i os selv og refleksionen sammen.

Illustration: Oliver Jeffers. ”The Way Back Home” er udgivet af HarperCollins Children´s Publishers
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