Våga Skapa Cirkus!
Spännande och kreativa workshops, av och med Franzelle
I “Våga Skapa Cirkus!” får eleverna uppleva nya kroppsliga
möjligheter och låta sina egna idéer ta plats. Vi möter olika
spännande cirkusdiscipliner och lyckas genom teknik och tips från
erfarna artister och pedagoger bevisa för oss själva att vi kan mer
än vi tidigare trodde. Vi närmar oss cirkusen med nyfikenhet och
eget utforskande, hittar på våra egna trick, sätter namn på dessa
och lär ut dem till varandra. Vi kryddar med andra konstformer som dans och teater och finner där nya
rörelsespråk och uttryck. Vi arbetar med eget skapande individuellt och i grupp, små koreografiska uppgifter där
deltagarna med stöd från pedagogerna utvecklar något som de kan dela och visa för andra. Vi samarbetar och
sätter ihop våra nyfunna idéer till en föreställning!

Konstnärer / Pedagoger
Workshopsen leds av Franzelle, ett konstnärligt och pedagogiskt samarbete mellan Franziska Kusebauch och
Pelle Tillö. De är bägge utbildade som danspedagoger och har arbetat som dansare respektive cirkusartister på
scen. Tillsammans när de ett brinnande intresse för de möjligheter som uppstår i mötet mellan de fysiska
konstformerna med målet att skapa nya glädjefyllda mötespunkter för deltagarna.

Upplägg
“Cirkusintryck”
● 1 ws om 60 min/grupp.
● Arbete i halvklass, max
15 elever.
● 2 pedagoger.

“Cirkuslabbet”
● 4 ws om 60 min/grupp + 1
tillfälle redovisning.
● Arbete i halvklass, max
15 elever.
● Kan spridas ut under 2
veckor.
● 2 pedagoger.

“Cirkusresan”
● 5 ws om 3 tim/ grupp
(halvdag) + 1 tillfälle
redovisning
● Arbete i helklass.
● Kan spridas ut under 1
eller 2 veckor.
● 3 pedagoger.

“Cirkusintryck” är ett inspirerande och roligt möte med cirkus och rörelse, ett provapå tillfälle. Inom
“Cirkuslabbet” får deltagarna möjlighet att utforska själva, ta sig an kreativa uppgifter och gör en redovisning
inför andra. För de som vill bege sig ut på en riktig upptäcksfärd finns “Cirkusresan”, med mer tid och möjlighet
för fördjupning i deltagarnas egna val och idéer, med en nyskapad föreställning som avslutning.
Våga Skapa Cirkus! anpassas efter målgrupp och passar väl för åk 19 samt gymnasiet.
Kostnad:
7500 för heldag (max 4 workshops), 5000 för halvdag (max 2 workshops).
Franzelle står för:
23 pedagoger, Cirkusutrusning, rekvesita, transport.
På plats ska finnas:
1 personal från skolan under klass.
Tunna gymnastikmattor samt minst 1 tjockmatta.
Riggpunkt att hänga luftredskap från (ex. romerska ringar).

Vidare information
www.franzelle.eu
Pelle Tillö, pelle@franzelle.eu, +46 738 92 33 82
Franziska Kusebauch, franzi@franzelle.eu, +46 704 27 94 24

