SKOLEMATERIELL

KJÆRE LÆRER
Tusen takk for at du har valgt å se forestillingen Jenta, mammaen og tiden
med dine elever!
I dette materiellet vil du finne informasjon om forestillingen og en rekke
oppgaver du kan velge om du vil gjøre med dine elever i forbindelse med
oppsetningen.
Vi håper både du og dine elever får en flott teateropplevelse i
Tigerbussen!
Håper å se dere igjen en annen gang!
Vennlig tigerbrøl fra
Hilde Brinchmann og Wenche Viktorsdatter
Teatersjefer i Tigerstadsteatret

OM SKOLEMATERIELLET
Dette pedagogiske materiellet inneholder forslag til aktiviteter som
kan gjennomføres i forbindelse med elevenes besøk i Tigerbussen.
Aktivitetene er utarbeidet med formål om å gi elevene muligheten til
å videreutforske det tematiske så vel som det estetiske aspektet av
forestillingen. Vi tror at barna innehar en helt unik ekspertise på begge
disse områdene og håper materiellet kan være med på å åpne opp rom
der de kan få uttrykke seg selv og sine tanker og følelser. Materiellet er
ment som en veiledning for samtale, utfoldelse og refleksjon, og du står
fritt til å tilpasse det til din barnegruppe.
Spørsmål til skolemateriellet kan stilles til dramaturg Mari Noodt:
noodt.mari@gmail.com
KORT OM STYKKET
Jenta, mammaen og tiden handler om Sara som bor sammen med
Mammaen sin. Mammaen jobber veldig mye og har nesten ikke tid til
henne. En kveld sovner Mammaen over arbeidet og da bestemmer Sara
seg for å rømme hjemmefra for å finne Tiden til moren. Ute i Oslonatta
møter hun en gutt som også har rømt hjemmefra. Sammen leter de etter
tiden. Men hva er egentlig tid?
Jenta, mammaen og tiden er et helt nytt teaterstykke for barn i alderen
6–8 år skrevet og regissert av Toril Solvang. Stykket er basert på intervjuer
med barn i Oslo om tid, stress og det å leve med foreldre med dårlig tid.
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Kostyme- og maskedesign:............................ Freya Busby
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Tilvirkning kostymer:........................................ Verksteder Oslo Nye Teater og Line Flo
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FØR FORESTILLINGEN
Samtale: Før teaterbesøket
Vi kan alle ha ulike erfaringer med teater, og det kan derfor være fint å ha en dialog
om hvilke forventninger man har til en slik opplevelse. I den forbindelse kan følgende
spørsmål være med på å åpne opp samtalen:
›
Hva er teater?
›
Har noen vært på teater før? Hvordan var det?
›
Hvorfor drar vi på teater?
›
Hvordan tror dere man lager teater inni en Tigerbuss?
›
Hvordan tror dere det er å se teater i en Tigerbuss?
Samtale: Tema
Et gjennomgående tema i forestillingen er stress. Samtaler vi har hatt med barn i
utviklingen av denne forestillingen viser at dette ikke bare er et «voksenfenomen»,
men noe som i høy grad er tilstede i barns hverdag og i deres kropp. Diskuter følgende
spørsmål og skriv ned svarene på tavla:
›
Hva er stress?
›
Kan man kjenne det i kroppen? Hvordan føles det?
›
Hvem er stressa?
›
Hva kan skape stress?
›
Hva kan man gjøre for å ikke kjenne på stress?
›
Hva er det motsatte av stress?
›
Kan man kjenne det i kroppen? Hvordan føles det?
Øvelse: Karakterer i manus
Legg to store ark/rull med gråpapir på gulvet. Tegn omrisset av en voksen på et papir, og
omrisset av et barn på et annet. La det bli liggende mens dere leser utdraget fra manuset
til Jenta, mammaen og tiden høyt. Utdraget finner dere vedlagt dette materiellet.
Utenfor omrisset av den voksne noterer dere ned ord som beskriver Mammaen.
Hvordan tror dere Mammaen har det inni seg? Skriv svarene inni omrisset. Utenfor
omrisset av barnet noterer dere ned ord som beskriver Jenta. Inni omrisset skriver dere
ned Jentas følelser i situasjonen. Oppsummer forholdet mellom Mammaen og Jenta i
plenum. Ta gjerne vare på tegningene og diskuter dem etter dere har sett forestillingen
(se senere oppgave).

ETTER FORESTILLINGEN
Samtale: Etter teaterbesøket
Før dere begynner på de ulike delene i dette materialet kan det være bra å ta en runde
der dere går igjennom hva dere husker fra forestillingen. Da kan barna få beskrive hva de
selv har opplevd. Det er viktig for oss å understreke at det i teater ikke finnes rette svar.
Barnas personlige opplevelser av forestillingen og hvilke tanker det satt i gang hos dem,
er like viktig som hvilke tanker vi som har laget forestillingen hadde da vi laget den.
Ta gjerne utgangspunkt i følgende spørsmål:
›
Hvordan var det å se teater inni Tigerbussen?
›
Hvordan så det ut der inne?
›
Hva handlet forestillingen om for deg?
›
Hvem møtte vi og hva gjorde de?
›
Hva husker du best fra forestillingen?
›
Hva skulle du ønske at det var mer av i forestillingen?
›
Var det noe du ikke forstod?
Samtale: Karakterer i manus
Hvis dere gjennomførte aktiviteten med utdraget fra manus før teaterbesøket, kan dere
hente fram tegningene av Mammaen og Jenta og diskutere situasjonen videre.
›
Kjente dere igjen situasjonen i forestillingen?
›
Hva skjedde på scenen?
›
Hvordan var Mammaen? Hvordan var Jenta?
›
Er det noen ord eller beskrivelser dere vil legge til på tegningene?
Øvelse: Favorittdyr
I forestillingen møter vi Saras favorittdyr – Skilpadden
Sonnie. Tegn ditt favorittdyr (kan være fantasidyr) på A4ark og gi det et navn. Vis fram tegningen i plenum og fortell
om dyret og hvorfor du liker det.
Klipp ut dyret. Hvordan snakker dyret? Hvordan ville det
sagt navnet sitt? La dyret presentere seg for gruppen.
På et A3-ark tegner du nabolaget ditt. Vis fram tegningen i
plenum og fortell om nabolaget.
Tegn deg selv og klipp ut. Lim inn både deg selv og
favorittdyret i nabolaget. Lag en liten utstilling med alle
tegningene.
Øvelse: Tidsmaskin
Still på en rekke. Alle lager en bevegelse med kroppen som kan tilhøre en maskin. Vis
fram bevegelsen en etter en. Sett i gang alle bevegelsene på samme tid. Legg så til en
lyd til bevegelsen din. Del klassen i to og la gruppene vise fram bevegelsene + lydene for
hverandre.
Oppfølgingsspørsmål etter begge visningene:
›
Hvor kan man reise med en slik tidsmaskin?
›
Hvordan ser de ut der?
›
Hvem befinner seg der?
›
Hvordan beveger de seg?
Prøv ut bevegelser på gulvet i plenum og gå videre til neste reisemål. Gjenta så mange
ganger som ønskelig.

Er det vanskelig å komme seg ut på gulvet, kan man bruke eksemplene fra forestillingen:
›
Hvor reiste de med tidsmaskinen i forestillingen?
›
Hvem befant seg der?
›
Hvordan beveget de seg?
Prøv ut bevegelser på gulvet i plenum og gå videre til neste reisemål fra forestillingen.
Gjenta så mange ganger som ønskelig.
Øvelse: Mammaen
Start øvelsen med å oppsummere rollefiguren Mammaen i plenum. Hvordan så hun ut?
Hvordan oppførte hun seg? Hva skjedde med henne i forestillingen?
Neste del er en stumspillsaktivitet. Del klassen i to. Den ene halvparten er publikum, den
andre stiller på rekke med ryggen til. Les opp de ulike scenarioene nedenfor og tell til
tre. På tre snur barna seg rundt og viser Mammaens reaksjon i det oppleste scenarioet
– uten lyd. De må stå på samme sted, men kan bevege ansikt og armer. Avslutt hver
gruppevisning med applaus, og la publikummet få si hva de husker best fra visningen og
hvordan de opplevde å være tilskuer.
Scenarioer til Mammaen:
›
Du har akkurat våknet og ser at du har 		
forsovet deg
›
Du må fryktelig på do
›
Du er på jobb
›
Du spiser middag med datteren din
›
Du får en telefon fra sjefen
›
Du synger i dusjen
›
Du skjønner at datteren din er borte
›
Du leter etter datteren din
›
Du finner datteren din igjen
›
Du har kosetid
Samtale: Min venn Elliot
Ha en samtale i plenum med utgangspunkt i
følgende spørsmål:
›
Hvem er Elliot?
›
Hva har skjedd med Elliot?
›
Hvordan tror du Elliot har det?
›
Hvordan kan det føles å miste 		
noen man er glad i?
›
Hvis du var vennen til Elliot, hva
ville du sagt eller gjort?
Samtale/aktivitet: Kosetid
I forestillingen forteller Sara om kosetiden
hun har med Mammaen sin. Hva gikk den ut på? Hva er kosetid for deg? Del i plenum
og lag tankekart på tavla. Samle noen av ideene og lag «klassens kosetid». Gjennomfør
«klassens kosetid» som en avslutning på aktivitetene ovenfor, eller ved en senere
anledning.

TIGERSTADSTEATRET KUNSTNERISKE VISJON:
–TEATER TIL BARN OG UNGE I OSLO!
«Tigerstaden» Oslo er den lille storbyen der noen barn bor blant høyhus og
motorveier mens andre bor i hager med epletrær. barn er sinte, glade, redde og
undrende. Noen går på skitur på søndagene og andre går i moskéen på fredager.
Noen er helt alene.
Vi ønsker å finne ut hvem barn og unge i Oslo er og lage forestillinger som engasjerer
og berører dem og som ser verden fra deres perspektiv. Et teater som er tilgjengelig
for dem, kommuniserer med dem og som er nysgjerrig og undrende sammen med
dem.
Barne- og ungdomsperspektivet
Vi vil finne ut hva barn og unge i Oslo brenner for, hva de er sinte på og hva de
drømmer om. Vi vil begynne med å faktisk snakke med dem, skape møteplasser som
angår dem og fortelle historier de kan identifisere seg med. Bare da kan de oppleve
teaterkunst som kommuniserer med dem på deres premisser.
Målgruppe
Vår målgruppe er barn og unge i Oslo fra 0–20 år. Hver enkelt forestilling lages for en
mindre del av den store målgruppa. På scenen står det profesjonelle skuespillere.
I publikum er det kanskje skoleklasser, familier, barnehager, unge voksne eller gamle
voksne som er unge til sinns. Alle er velkomne til oss, men målgruppen er 0–20 år.
Research og referansegrupper
Tigerstadsteatret skal basere sine forestillinger på grundig research av målgruppe
og tematikk for det aktuelle prosjektet. Alle forestillinger skal ha en referansegruppe
i målgruppen som hjelper oss før og underveis i den kunstneriske prosessen med å
lage teater for akkurat dem.
Nye fortellinger i nye rom
Hvilke historier fortelles i teateret? Og hvorfor skal de fortelles som teater? Vi ønsker
å undersøke teatermediets enorme muligheter. I tillegg til å bruke kjente teaterrom
på nye måter ønsker vi å sette opp forestillinger i rom som kanskje ikke har blitt spilt
teater i før. Vi vil gi barn og unge i Oslo kulturelle opplevelser som blir til minner for
livet.
Tigerstadsteatrets visjon
Alle barn og unge i oslo skal få oppleve teater som vil bety noe for dem resten av livet!

UTDRAG FRA MANUS
SARA
Mamma, se på tegningen min. Det er sånn skilpadde du liker.
MAMMA
Jeg har ikke tid til å se på det nå Sara,
nei, jeg har ikke tid, jeg må bare, vent, Sara, nei,
jeg har ikke tid, senere, hallo, åh det har jeg glemt,
var det i dag? Jeg kan ta det på Zoom. Sender du en lenke?
SARA
Mamma, læreren min sa at du skulle se på tegningen min.
(Til publikum)
Det er ikke helt sant, men mamma er veldig
opptatt av å gjøre som læreren sier.
MAMMA
(hvisker og holder over mikrofonen
så ikke de på møtet hører det)
Skulle jeg se på den? Skal jeg skrive under?
Hun skriver på tegningen.
SARA
Men mamma! Ikke skriv på tegningen!
MAMMA
Jeg har ikke tid til å se på det akkurat nå,
men jeg kan se på det i morgen, har du tid da?
Ja, du har noe tid i morgen, flott.
SARA
Flott. Tid. I morgen. Ok. Da har vi en avtale!
MAMMA
Hysj! Jeg har ikke tid. Kanskje neste uke er bra,
da har jeg faktisk noe tid ser jeg.
SARA
Har du tid neste uke?
MOREN
Men Sara, jeg prater i telefonen. Kan du være STILLE!
Unnskyld, det var bare dattera mi. Ja, jeg begynner på det nå. Fort fort!
Moren skriver febrilsk på dataen igjen. Plutselig sovner hun.
SARA
Mamma. Se mamma, se. Har du tid nå? Å nei, hun har sovna.
MAMMA (i søvne)
Tid, ja, til jul. Da har vi tid.
SARA
Hva? Ønsker du deg tid til jul?
MAMMA (i søvne)
Jeg har ikke tid... jeg mistet den ... Jeg har mistet tiden.

