Min Stemme er sjov – workshop paraply
ved skuespiller Karen-Marie Wedel-Lander © - i samarbejde med Teater Lille Hest.

Workshops og kurser udformes med udgangspunkt i mine næsten 30 års
uddannelsesmæssige, pædagogiske og praktiske erfaringer indenfor skuespil, film,
performance, stemme, sang, undervisning og daginstitutionsområdet
– og tilpasses til den enkelte gruppes alder og behov.
Eksempler på tematisk workshop/undervisning:

Mobning er en
vane, det tager
tid at ændre.

Antimobbe kampagne i forbindelse med dansk (og evt. engelsk
undervisning) på folkeskole niveau:
Workshoppen /kurset vil have størst effekt på klassen, hvis den
foregår over flere gange/dage, sådan at opdagelsen af, at de andre
kan bruges til noget positivt, lagres i eleverne og genopdages flere
gange.

Vi arbejder både individuelt, 1-1 og i grupper med diverse øvelser hen imod et fagligt
resultat: ”Et råbekor”, der kan vises for forældrene
– evt. for hele skolen i forbindelse med en fest eller skolens fødselsdag.
Øvelserne vil bestå af en kombination af sproglige og kropslige samarbejder, der vil udfordre
eleverne både på det faglige og sproglige plan tilpasset til individet og klassen.
Stemmemæssige, fysiske og interaktive øvelser veksler
mellem hinanden, hvor alle skiftes til henholdsvis at lede
og følge – og derigennem opdager eleverne både deres
egne og deres klassekammeraters faglige og personlige
kvaliteter.
Vi laver øvelser, der vil appellere til elevernes forskellige
læringsstile – og gøre dem nysgerrige.
Nogle af øvelserne vil flytte dem ud af deres comfort
zone og vanemæssige betragtninger om dem selv,
hinanden – og hvad ”man kan og ikke kan”.

Arbejdsredskab: et Råbetale-hviske-messe-rappeskrige-alt-hvad-du-vil-kor
som udvikles af eleverne med
eleverne og for elevernes
faglige udbytte og
menneskelige udvikling

Gennem et udfordrende og
sjovt gruppearbejde med
både frihed og regler,
bidrager hver gruppe med
deres egen del af
”råbekoret”

Fagligt vil eleverne skulle udfolde sig både skriftligt
og mundtligt – på dansk fortrinsvis - engelsk og
eventuelle andre sprog kunne inddrages, hvis dette
aftales.
Andre tematiske workshops eksempler:
Indskoling; Skoleparathed; Tosprogethed;
Tale/stemme-problematikker; Stå-frem-for-andreog-si-noget; Fest/Tema uge; Sprog og
bevægelse/Stemme og krop.
Kontakt: skuespiller, kirkesanger og underviser
Karen-Marie Wedel-Lander
E-mail: karen-m.wl@hotmail.com

- Se mere på: http://www.teaterlillehest.dk/Minstemmeersjov.html

