LÆR OM LÆSETEATER
OG ROLLESPIL I RIBE
STUDIEDAG FOR MEDARBEJDERE I EKSTERNE LÆRINGSMILJØER
Dagen former sig som en studietur. Vi besøger to steder i Ribe, hvor man har
gjort erfaringer med udvikling af rollespil ud fra autentiske personer og
historiske kilder. Deltagerne får gode ideer til undervisning samt praktisk og
konkret viden om, hvordan man kan udvikle rollespil og læseteater på eget sted.

PROGRAM
Kl. 9.45 Stående kaffe og optakt til dagens program på Ribe VikingeCenter
Kl. 10

Christin V. Clausen, dramaturg og formidler på Ribe VikingeCenter fortæller
om erfaringer med udvikling af roller og dramaturgi ud fra historiske
historiske fortællinger og kilder. Vi får mulighed for at prøve elementer fra
forløb af, hvor vi blandt andet kommer ind på, hvordan rollerne bruges til at
fortælle den store historie gennem den lille,og hvordan viden bliver personlig
erfaret gennem rollespil. Der er rig mulighed for at komme i dialog og stille
spørgsmål både til praktiske og didaktiske overvejelser.

Kl. 12

Fælles refleksion over muligheder

PRAKTISK INFO
MÅLGRUPPE

Medarbejdere, som gerne vil udvikle
rollespil i eksterne læringsmiljøer fx
musser, arkiver, historiske
værksteder, naturskoler m.fl..

STED

Ribe VikingeCenter
Lustrupvej 4
6760 Ribe
Quedens Gård
Overdammen 10
6760 Ribe

TIDSPUNKT
Ribe: 6. september 2017
Kl. 9.45 - 16

Kl. 12.30 Frokost (transport mod Quedens Gård ca kl. 13)
Kl. 13.15 Trine Wittorff Brander, folkeskolelærer og museumsformidler Quedens Gård
deler sine erfaringer om det at udvikle et læseteater med udgangspunkt i
autentiske personer og begivenheder i byen. Vi taler om udvikling af et
manuskript, dramaturgi, dragter, didaktisk overvejelser i forhold til skolens
fag og tværfaglighed, differentiering og inklusion af elever, før under efter
aktiviteter. Måske vandrer vi gennem byens gader som i teaterstykket.
Kl. 15.15 Refleksion over muligheder
Kl. 15.45

Opsamling, eventuelt fortsættelse i studiegrupper

Kl. 16

Afslutning og farvel

ARRANGERET AF
NATIONALT NETVÆRK AF SKOLETJENESTER
I SAMARBEJDE MED RIBE VIKINGECENTER OG QUEDENS GÅRD

TILMELDING OG
KONTAKT

TILMELD DIG HER Deadline 14.
august
Kontakt ved spørgsmål
ukk@skoletjenestenetvaerk.dk

