Tips till lekar och övningar när ni sett Faunan och jag

Vi tar i föreställningen upp frågor som rör djuren och oss.
Vi pratar om känslor inför djuren som rädsla och kärlek. Det här är förslag till samtalsämnen ni kan
prata om:
Vilka djur tycker du om, vilka är du rädd för, varför?
Är vi lika djuren, är vi olika djuren, hur?
Är vi snälla mot djuren, är de snälla mot oss, vad gör vi mot varandra – människor och djur.
Vilka djur rider vi på, vilka inte? Vilka djur arbetar vi med, hur? Vilka djur hjälper oss?
Vilka djur leker vi med? Vilka inte?
Skriv en uppsats om hur en myras tisdag ser ut, en björns dag eller ett lejon. Det finns massa djur att
välja mellan. Vi fantiserar också kring hur djur tänker, som i scenen där björnen beskriver hur svårt
det är att vara björn, och vill vara något annat - fjäril, lite humoristiskt, för vi kan ju inte veta vad
djuren tänker, men vi kan ju fantisera om djurens vardagsliv.

Att göra danser med djurrörelser
Vi gör också olika tolkningar av hur djur rör sig, härma hur djur rör sig, hur de låter, gör det till musik,
så har ni en dans.
Berätta om ett möte du haft med ett djur, som mitt möte med en varg, gör en mim och visa för dina
kompisar. Minns du vad en mim är, teater helt utan ljud och saker.
Räkna upp djur och dina vänner gestaltar dem. Gör dem utan ljud och försök gå in i känslan av hur
det känns att vara en räv, en elefant. Det behöver inte vara förställande alls, utan hitta känslan,
tyngden, lättheten i djurkroppen.
Hitta på rörelser från 3 av dina favoritdjur eller djur du är rädd för, sätt ihop dem till en dans, gör det
till musik.
Titta på bilder av djur, härma hur de ser ut, sätt ihop poserna till en dans.

Lyssna på låten DJUR på hemsidan www.minnakrook.se, skapa en dans till den.

