VAD ÄR
SKAPANDE
SKOLA?
Statens kulturråd fördelar bidraget Skapande skola,
läs mer om bidraget här på Statens kulturråds hemsida:
https://www.kulturradet.se

KONTAKT
Kontakta oss så tar vi fram förslag på aktiviteter
med Kungliga Operan som passar just er skola!
Hör av er till unga@operan.se

UNGA PÅ
OPERAN
Vi öppnar operans och balettens värld för barn och unga. Varje år tar ca 50 000
personer del av Unga på Operans verksamhet, och ungefär hälften av dem gör det
genom skolan. Unga på Operan gör både små och stora Skapande skola-projekt.
Unga på Operan har stor vana att arbeta
med estetiska lärprocesser i skolan och
att möta elever i alla åldrar, i alla typer av
klasser. Vi arbetar kreativt tillsammans
med musik, sång, dans och drama, utifrån
elevernas ålder och förutsättningar. Vi
undersöker hur det känns att våga höras
och våga bli lyssnad på, att våga synas och
våga ta plats. Våra pedagoger är lyhörda,
har barnen i fokus och ser till att alla
elever är delaktiga i skapandeprocessen.

• Passar för alla åldrar
• Inga förkunskaper behövs
• I dialog med skolan kan vi anpassa
tematiken på workshopen

BLI SKOLOMBUD FÖR KUNGLIGA OPERAN
Som skolombud blir du kontakten mellan Unga på Operans verksamhet och din
skola. Du får nyhetsbrev från oss med aktuell information, blir inbjuden till våra
lärarkvällar och får ibland tips och fina erbjudanden.
Anmäl dig på operan.se/skolombud

LÄS mer om
skapande skola här!
Samarbetspartner
Wallenius Lines

SKAPANDE
SKOLA
2022.2023
operan.se/unga

WORKSHOPS PÅ SKOLAN

- i opera, balett, mim eller musikdramatik
WORKSHOP I OPERA
Vi utforskar Opera – där dramatik, musik,
sång och rörelser blir till ett! Hur går det
till att sjunga sådär egentligen? Vi provar
och lägger på känslolägen och dynamik
i röst och kropp. Varför blir vi plötsligt
ledsna eller glada av musik? Vi gör
dramaövningar med undertexter till
musik, berättar med sång och rörelse,
och provar på att både få ta och ge fokus
– hur känns det?

WORKSHOP I BALETT
På ett lekfullt sätt utforskar vi dansens universum! Eleverna får prova på
balettens grunder och får undersöka hur
det känns att våga visa sig och våga ta
plats. Vi vänder på perspektiv, skapar nya
världar genom koreografi och provar både
stora och små känslouttryck. Hur kan
vi genom rörelser berätta en historia till
musik?

WORKSHOP I
MUSIKDRAMATIK
Vi introducerar eleverna till musikdramatiskt berättande – hur kan musik driva
en historia framåt? Eleverna får träna sitt
lyssnande och sin kreativitet, och genom
olika musik- och dramaövningar utforska
sin röst och kropp. Vilken roll har musiken
i berättelsen och vad händer när vi tillför
ljud och musik?

WORKSHOP I MIM & MUSIK
Vi lägger ord och sång åt sidan och koncentrerar oss på kroppen som instrument
– vad kan vi berätta med den? Vi rör oss
till musik av olika slag, och fokuserar på
fysisk gestaltning. Hur blir vi lätta som en
fjäder eller tunga som en sten? Eleverna
får prova på mimskådespelarnas teknik
– från enkla rörelser till mer sammansatt
koreografi. Kan vi med kroppens hjälp få
saker som inte finns att synas ändå?

workshop på skolan á ca 90 min 4 000 kr + moms/grupp

UPPTÄCK

- musiken, instrumenten och Operahuset
MUSIKLABBET

FÖRMIDDAG PÅ OPERAN

Ett överraskande besök i klassrummet
med en operasångare och en musiker.
Skapa och lyssna tillsammans i en
nära-musiken-upplevelse. Passar för lågoch mellanstadiet och fungerar i helklass.

Unga på Operan öppnar upp portarna för
hela Sveriges skolklasser – från femåringar
till och med gymnasiet. Under en förmiddag får eleverna ta del av operahuset, både
framför och bakom kulisserna. Besöket
börjar kl. 09.30 med en rundvandring i
huset och kan sedan följas av en åldersanpassad aktivitet som kostymprovning eller
att ni får titta på en del av en repetition,
eller se balettens morgonskola.

Besök i klassrummet
på ca 1 timme 8000 kr + moms/klass
Följande besök på skolan
samma dag 5000 kr + moms/klass

PROVA INSTRUMENT
Möt musiker ur Kungliga Hovkapellet,
hör dem spela och testa sedan själv!
Passar främst fk-åk 4. Max 25 elever/grupp.

EN FÖRMIDDAG MED VISNING
och AKTIVITET 1700 kr + moms/klass
EN TIMMES VISNING 1100 kr + moms/klass

Hör av er till unga@operan.se
för exakt prisuppgift

FÖRESTÄLLNINGAR

följande workshops på skolan samma dag á ca 90 min 2 500 kr + moms/grupp

KONSERTER PÅ SKOLAN & PÅ OPERAN

WORKSHOP-SERIER

Unga på Operan producerar konserter med olika teman för barn i olika åldrar.
Konsertprogrammen är cirka 30 minuter långa och äger rum i Kungliga Operans
Guldfoajé eller på skolan. Hösten 2022 erbjuder vi skolor en blåskonsert.
Kontakta unga@operan.se för mer information.

SKAPANDE OPERA &
BALETT
Under en till tre hela dagar arbetar en
klass i taget tillsammans med våra pedagoger i musik, dans och sång. Utgångspunkten är ett tema och utifrån elevernas erfarenheter, fantasi och kreativitet skapas en
kort föreställning. Att skapa en föreställning tillsammans är en stark konstnärlig
process som ofta påverkar hela gruppen,
även efter projektets slut. Kostnad beror
på projektet omfattning. Hör av er till
unga@operan.se för en exakt prisuppgift.

POESI & PIANO
Workshops i kreativt skapande av text,
musik och framförande. Vad är poesi och
hur kan vi beskriva känslor?
Med avstamp i uppvärmningar för
kropp, röst och fantasi får eleverna göra
skrivövningar, pianoimprovisationer och
öva på scenframställning. Passar åk 3-5
och görs i halvklass.

FÖRESTÄLLNING PÅ
STORA SCENEN
I vår bjuder vi in skolklasser till kompositören Giacomo Puccinis operakomedi
Gianni Schicchi. Operan härstammar från
en passage i Dantes Inferno. Speltiden
är ca. 60 minuter och vi rekommenderar
föreställningen för högstadie- och gymnasielever. Skolföreställningen spelas
klockan 12.00 den 30 mars 2022.

DET MAGISKA HUSET
Genom webbserien Det magiska huset erbjuder vi ett helt lektionsupplägg, redo att
lyftas in i undervisningen. Avsnitten bjuder in eleverna till Operans verksamhet och
våra konstformer. Genom de tillhörande
lärarhandledningarna kan lärarna själva
bygga upp lektionen med sina elever.
Lärarhandledningarna utgår från kursmål
i årskurs 1-3 men passar även äldre elever.

SKAPANDE SKOLA
Minst 2 workshops med 2 pedagoger Från 12 000 kr + moms/grupp

Skolpriset 120 kronor/biljett.
För mer information &biljettköp
skolforestallning@operan.se

Se seriens alla avsnitt på operanplay.se

