
Var med och skapa en föreställning! 

Skapa sida vid sida 
med professionella 
konstnärer – och 

upplev resultatet live på 
scenen!

    

Skapande Skola 
Touché – Movement & Sound Collective

DANS  |  MUSIK  |  BILD |  FILM  MÅLGRUPP ÅK. 4-9 & GYMNASIUM

Dans & rörelse 

Med kroppen som   
redskap hittar vi    
nya sätt att uttrycka    
oss på. Utmana   
kreativiteten i rörelse och skapa 
material till föreställningen.  

Film 

Film och projektion    
blir en del i både    
skapande och  
scenframträdande. 

Bild & form 

Vi ger liv åt dekoren    
och efter föreställ-   
ningen får klassen    
behålla den som    
minne. 

Musik 

Eleverna får göra  
egna instrument 
och tillsammans 
spelar vi in klassens 
unika musikspår!

Info 
Pris:15 000 kr (5 tillfällen á 60 min)  

Endast föreställningen: 10 000 kr / 15 000 kr 2:a spelningen samma dag och plats 
Arbetsmaterial ingår | Resor, logi och traktamente tillkommer  

Tillgänglig fr.o.m. vårterminen 2021 
Kontakt 

Linn Eriksson, Touché – Movement & Sound Collective 
070 - 630 63 23 | info@touchecollective.com  | www.touchecollective.com

Med inspiration från naturen  
och socialt samspel förenar vi  
upplevelsen av kultur och  
konstnärligt skapande, med  
ökad medvetenhet och  
agendan att göra vår värld till  
en bättre plats för alla.  

Under 4 möten med professionella konstnärer, guidas 
eleverna genom en kreativ resa där de själva styr projektets 
utformning. De får prova på olika typer av kreativa uttryck 
och i den avslutande föreställningen får de uppleva hur 
deras arbete har påverkat konstnärerna som framför en 
kulturupplevelse som eleverna själva har skapat!  

Den 5:e träffen visas föreställningen och reflektion i  
publiksamtal där vi samtalar vi om hur scenkonst kan tolkas. 
Här får eleverna öva på att beskriva, tolka och reflektera 
över sina upplevelser.

Kreativt 
skapande

Professionell 
scenkonst

Interaktion & 
samarbete

Tänka utanför 
boxen
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