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Ingrid Rosborg
Dansens styrka är att den är obegränsad och tillgänglig för alla. Dansen sätter
igång fantasin. Fysiskt kreativt arbete stimulerar eleverna till att tänka kreativt
även i andra sammanhang. Det finns inget rätt och fel, bara olika sätt.
Utformning: Ett dansprojekt kan profileras och ha tyngdpunkt på exempelvis
rytmik eller världens danser eller ha olika teman att utgå ifrån, som djur, hav,
symmetri, ett land eller integration. Tillsammans tar vi fram ett projekt och en
tidsplan som passar för just er.
Film som visar Ingrid Rosborgs arbete med Skapande skola:
vimeo.com/153207758 (lösen: joen)
Mer information: www.tripthelight.com
Kontakt: info@tripthelight.com, tel 0733 31 07 58

Freestyle Phanatix
Med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga
och i skolor vill tjejerna och killarna i Freestyle Phanatix
sprida hiphop-kulturens positiva synsätt och budskap –
peace, unity, love and having fun. Freestyle Phanatix är
en multikuturell grupp och visar hur olikheter kan ses
som en styrka. Dansarna blir ofta förebilder för de
ungdomar de möter och jobbar dagligen med frågor
kring integration och jämställdhet.
Mer information: www.phanatix.net/sv/skapande-skola
Kontakt: info@phanatix.net, tel Kim Boytler 0704-332335

Waileth/Bardon
Vi dansar, spelar och sjunger berättelser från nu och från
förr samtidigt som vi letar och hittar berättelsen om oss.
Mer information: musikirorelse.wordpress.com,
www.wailethbardon.se
Kontakt: boka@wailethbardon.se, Elin Waileth 0738462951

Kollaborativet
Vi som är verksamma inom Kollaborativet har pedagogisk
utbildning och erfarenhet. Flera av oss är även behöriga
lärare med inriktning mot förskola och hela grundskolan.
Detta gör att vi både är väl insatta i Lgr 11 med de olika
kursplanerna samt skolans förutsättningar. Inom
Skapande skola vill vi gärna utveckla projekt tillsammans
med skolan anpassade efter den specifika elevgruppen
och valt kunskapsområde.
”…när vi lyser för varandra…” är ett 3-årigt
scenkonstnärligt undersökande projekt som är uppbyggt
kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna. Projektet drivs av
Kollaborativet. I projektgruppen är både döva och hörande verksamma.
Projektet ”Resan” erbjuder vi även som föreställning och efterföljande workshop med fokus på ljus,
ljud, objekt och rörelse. Resan riktar sig till elever i F-klass till skolår 3.
Mer information: www.kollaborativet.se
Kontakt: Ellen: 0708-689816, Charlotte: 0704-976963, kontakt@kollaborativet.se

Memory Wax
Med våra dansföreställningar vill vi skapa dialog kring
kropp och fantasi. Vi är flexibla och öppna inför idéer. Här
kommer några förslag vad ni kan göra för era elever: Se en
föreställning och ta del av vår lärarhandledning för TRASH
och /eller ABC. Kombinera en föreställning med workshop
som utgår från kropp, känsla och rörelse. Arbeta med
rörelse och dans runt specifika teman i skolan.
Mer information: memorywax.com/works/skapandeskola/
Kontakt: producent Hanna Falk hanna@memorywax.com,
tel 0704-928030

Emma Ribbing
Följ med masken My på äventyr genom djungeln, över
picknickfilten, förbi hotfulla fåglar och ner i mystiska hål.
Efter föreställningen får du träffa riktiga kompostmaskar
och mata dem med fruktpausens alla skruttar och skal.
Föreställningen är baserad på Lotta Olssons pixibok
Masken My upptäcker världen.
Längd: 25 min + 20 min workshop (detta kan anpassas
efter önskemål)
Ålder: 2–6 år
Mer information: www.in-discourse.com
Kontakt: emma@in-discourse.com, tel 0709 49 04 27

