Hallo Gud, Kan du høre os?
en workshop for børn og unge
Vi laver et ”kom-som-du-vil-kor” om det, vi hver især tror på. – Opgaver først i grupper. Så samler vi det
hele til et korværk inde i kirkerummet og fylder rummet med vores mange stemmer og overbevisninger
En halv til en hel dag, hvor der er plads til at tale om tro. Og være nysgerrige på hinandens tro. Vi tror
forskelligt – og det må man godt i Danmark.
Gennem denne workshop bruger vi vores forskellighed kreativt
– og til at skabe noget godt.

Evt. kan det færdige korværk filmes og lægges på skolens hjemmeside.
For de yngste klasser, vil det være nødvendigt med en voksen i hver gruppe.
De ældste klasser vil kunne udføre opgaverne selvstændigt.
Og alt efter hvor meget tid, der er afsat til workshoppen vil de
Et ”Kom-som-du-vil-korværk”
kunne researche på nettet med deres smartphones.

Øvelser og lege er inspireret af mine ca. 30 års professionelle
erfaringer og viden indenfor teater, dans, kor, performance,
pædagogik m.m. – Kombineret med mine ca. 10 år indenfor
folkekirken først som kirkesanger senere også kordegn.

Om underviseren:
Karen-Marie Wedel-Lander.
Udd. Skuespiller fra Statens teaterskole 2001.
Har spillet gruppeteater, performance, m.m.
Har arbejdet som kirkesanger i mange år – og gør det stadig.
Arbejder deltids som kordegn i flere sogn omkring København.
Underviser i drama og workshops både 1-1 og grupper

består ligesom et sangkor af
flere stemmer/grupper.
Forskellen er, at det ikke skal
lyde pænt. Pænt er en
mulighed ligesom grimt,
støjende, blidt og meget
andet er en valgmulighed.
Et ”Kom-som-du-vil-korværk”
kan bestå af råb, hvisken,
messen, tale, sang, lyde,
udbrud – og hvad grupperne
ellers selv mener, er relevant
for deres udtryk.

Praktisk info:
Workshop datoer aftales med workshop leder:
kordegn, kirkesanger & skuespiller, underviser Karen-Marie Wedel-Lander:
E-mail: karen-m.wl@hotmail.com; mobil: 61 34 33 03.
Priser:
1/2 dag (max 4 timer): 2000 kr;
1/1 dag (max 7 timer): 3250 kr. (priser er ex moms)

Kontrakt: Teater Lille Hest v. Line Skytte;
Esromgade 15, opg.1, 2.sal; 2200 Kbh N; Tel: 28 18 63 33; mail@teaterlillehest.dk; SE nr: 28215479

