Film, musik, teater og dans 0-6 år

ULF
Til og med 30. april 2016 kan alle 3-6 årige i Aarhus Kommunes børnehaver komme gratis i teatret

Fantasi, leg og fællesskab styrkes, når børn ser teater og
hører historier. I Børnekulissen er udgangspunktet for vores
arbejde at inddrage børnene som aktive kulturelle medspillere. Vi vil gerne bidrage til, at både børn og voksne bliver
skabende og fortællende sammen. Derfor laver vi både interaktive teaterforestillinger for børn og kurser i aktiv fortælling
og ’Leg en bog’ for de voksne.
Interaktivt teater
Børnekulissen har en vifte af forestillinger for de 2 – 6-årige.
Vores forestillinger har altid et element af interaktivitet med
børnepublikummet. Et af vores tilbud er Hatteteater – en interaktiv forestilling, hvor det er børnepublikummets rollevalg
og ideer, der bestemmer handlingen. Når vi laver Hatteteater, styrker vi barnets mod og lyst til at indgå i et legende
fællesskab, hvor der både skal forhandles og forvandles. Det
styrker ikke kun barnets fantasi, men også barnets sociale
kompetencer. Hvis publikum er inspireret til at fortsætte
efter vi har været på besøg, er der mulighed for at leje en
Hattekuffert med 35 hatte hos os. I kufferten er også et
arbejdshæfte om Hatteteater med masser af inspiration og
vejledning.
Minibøger som inspiration
I Børnekulissen er vores målsætning, at teater og historiefortælling bliver en del af den pædagogiske hverdag, og at vores
teaterforestillinger sætter spor. Når barnet har set en af Børnekulissens forestillinger, får alle børn en mini-bog, der fortæller
handlingen i forestillingen med tekst og fotos. Barnet kan tage
bogen med hjem til mor og far, så de kan læse bogen og snakke

om forestillingen sammen. Bogen gør det også muligt for pædagogerne at arbejde videre med forestillingens tema eller spille
forestillingen igen sammen med børnene.
Krop på ordene
De sidste fem år har Børnekulissens aktiviteter været præget af
Aarhus Kommunes store fokus på sproglig indsats. Vi tilbyder
derfor kurser i dramapædagogiske metoder, fx ’Leg en bog’
og ’Aktiv fortælling’ Disse metoder sætter krop på ordene og
skaber et legende univers, hvor både børn og voksne kan fortælle og fortolke sammen. Kurserne er for de voksne og foregår
i institutionen eller legegruppen, så metoderne kan afprøves
med børnene med det samme. Det sikrer en større grad af
implementering, når metoderne med det samme bliver en del
af hverdagens pædagogik.
Sanselige oplevelser
Vi har dog også tilbud, som gør det muligt for institutioner
at komme på tur ud af huset. I vores lokaler på Silkeborgvej,
Åbyhøj, kan grupper af børn gratis komme på besøg i udstillingen ’Hvor kragerne lander’. Udstillingen indbyder til legende
aktiviteter i et sansemotorisk rum, hvor udgangspunktet er livet
på en gård. Udstillingens opbygning styrker børnenes motorik og balance. Kostumerne i udstillingen giver mulighed for
rolleleg, historiefortælling og sanglege. Det er muligt at spise
sin madpakke i lokalet, inden turen går tilbage til institutionen.
Man kan booke besøg i udstillingen på vores hjemmeside, hvor
man blandt meget andet også kan se små instruktionsfilm, der
introducerer til vores dramapædagogiske metoder, så det er let
at gå i gang med at lave teater og historier derhjemme.
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