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en interaktiv og publikumsdeltagende sanseudflugt i 3 akter.
-om de legende og magiske øjeblikke der kan opstå
når vi er til stede, lige her, lige nu og sammen.

sanseudflugter er et kunstprojekt for og med børn.
en interaktiv og publikumsdeltagende kunstoplevelse/
forestilling i 3 akter af 45 minutters varighed.

hello!earth er en teater- og kunst gruppe med stor erfaring i interaktivt
og publikumsdeltagende arbejde med en tværæstetisk tilgang.
siden 2008 har hello!earth produceret deltagende forestillinger på flere af
verdens største teatre og kunstfestivaler, både herhjemme og i udlandet.
igennem deltagelse gør hello!earth publikums medskabende kraft og fantasi
til det centrale i værkerne. Publikum oplever sig selv i nuet, i dialog med
omgivelserne og som aktive medspillere i det scenarie de befinder sig i.

sanseudflugter handler ligeledes om mødet mellem mennesker og de
legende og magiske øjeblikke der kan opstå når vi er tilstede, lige her,
lige nu, og sammen.
På udflugterne bliver publikum guidet enkeltvis, eller i mindre grupper.
børnene bliver Under forberedelsesforløbet uddannet til “sanseguider”
der med enkle midler lærer de at guide andre børn (eller voksne) til at
opdage vante omgivelser, sig selv og hinanden fra helt nye vinkler.
Værket opføres udendørs: omkring skolen, i byrummet, i en nærliggende
park eller i naturen.

Projektet henvender sig til skoler, fritidshjem,
bibloteker og kulturinstitutioner.
- Aldersgruppe: 8 til 12 år (3. til 6. klasse) - Publikum: fra 5 år.
- sanseudflugter kan indgå i undervisningen f.eks. i dansk,
samfundsfag, kunst eller sport.
- sanseudflugter egner sig godt til en temauge eller til at skabe
et indslag ved en speciellt dag på skolen eller fritidsinstitutionen.
- sanseudflugter egner sig godt til at bygge bro mellem klasse og
alderstrin.

forløb
Forberedelse:
- I alt ca. 15 undervisningslektioner. f.eks. 5 dage a 3 timer eller
3 dage a 5 timer.
- forløbet kan strække sig over 1 uge eller være spredt ud over et
længere tidsrum.
- lokalebehov: et lokale stort nok til at bevæge sig og lege i.
(i godt vejr kan det også forgå udendørs).
I løbet af forberedelsesprocessen gennemgår vi en række sensibiliserings øvelser, samarbejds øvelser, kropslige øvelser, lege og udforskning af sanserne: duft / høre / syn / føle og den kinæstetiske sans.
opførsel:
- Opførelse af værket varer ca. 45 min. for publikum og ca. 1,5 time
for de involverede guider.
- værket kan max opføres 2-3 gange dagligt og max 3 dage i træk.

sanseudflugt i 3 akter

1 akt -udflugt med lukkede øjne:
“luk dine øjne. Vi skal ud på en lang, lang rejse” ….siger et barn og
beder det andet barn (publikum) om at komme med! -udflugten starter.
udflugten er komponeret, så både duft, lyd, og den kinæstetiske sans
bruges til at undersøge omgivelser, lave forskydninger og sætte spørgsmålstegn ved det som vi ellers tager for givet. de kendte omgivelser,
virker helt anderledes og fremmede på denne nye måde.
Guiderne er udrustet med 3 dufte, en blød pude og et tableau med
miniature figurer som viser mennesker i forskellige situationer.
Med disse enkle midler er der tilrettelagt et sanseligt og associativt
forløb som er tilpasset de specifikke omgivlerser for netop denne udflugt.

2 akt -billedudflugt:
“kom, jeg vil vise dig noget!” -guiden binder en rød elastiksnor imellem
publikums og guidens pegefinger. “nu er vi forbundet, følg mig!” -2 akt er
startet.
Guiden har en billedramme og indrammer i løbet af turen objekter/
ting/ detaljer, som findes på stedet. Detaljer som skaber momentane billeder, når de bliver indrammet. Pludselig bliver ting, vi normalt ikke opfatter
som kunst til kunstværker, der gemmer sig derude – lige nu og her!
Som afslutning beder guiden publikummet om selv at finde et billede og
indramme det.
I forberedelsesforløbet bliver guiderne introduceret til at skabe små associative histotier, og indfange det flygtige ved hjælp af opmærksomhed for
detaljer og deres fantasi.

3 akt -rumudflugt (lydrejse):
Publikum kravler ind i et kuppeltelt og tager hovedtelefoner på. “er alle klar til
afgang?” spørger Guiden og lukker teltet udefra. -En lydrejse starter!
med motorstøj letter vi og flyver ud i rummet. på vejen ser vi alt det, vi kender
blive mindre og mindre. hvad ville vi tage med os på sådan en rejse? hvad ville vi
savne? Med disse spørgsmål i hovedet returnerer vi tilbage til jorden og kravler ud
af teltet. -er alt som før vi tog afsted?
Lyden og indholdet af fortællingen bliver udarbejdet sammen med børnene I forberedelsesforløbet. vi arbejder med Perspektiv -langt fra og tæt på, for derigennem
at se på Hvad vi sætter pris på, har kær, er vigtigt.

hvad kan børnene tage med sig hjem?
- introduktion til deltagende interaktivt teater/kunst.
- at opdage deres sanser og arbejde med dem.
- samarbejde og udvikling af sociale kompetencer.
- træne deres kropslige intelligens og koncentration.
- at opleve en process fra skabelse til udførelse .
- at være en skabende kraft og indgå i en større helhed.
- at opleve at kunst kan være aktivt og legende.
- dele deres nyopdagede erfaringer med andre.

Vigtige redskaber og æstetisk form som understøtter
afviklingen og oplevelsen af sanseudflugterne:
Manuskripter til sanseguiderne:

billetter til publikum:

hver guide får et manuskript til at bære rundt om halsen, når
sanseudflugterne afvikles. Det giver børnene en sikkerhed i det praktiske og
giver dem rum til at værer til stede i deres enkle guide opgaver.
sanse

guide

manus til blinde udflugt:

Når forestillingen starter er guiden og
assistenten klar med deres rekvisit-taske
på deres base.

Når alle 6 publikumer er placeret på deres
mærke, går guiden hen til et publikum.
Hvisker i øret:

Der var en gang en dreng/pige som tog
ud på en lang rejse.
Han/hun havde sine øjne lukkede.
Værsgod at luk dine øjne.
Guide og assistent laver deres rute for
publikum.
Efter turen placere guiden igen publikum
på et mærke.
hvisker i øret:

Din rejse slutter her.
Nu må du godt åbne dine øjne.
Vil du vise mig din billet?

Guiden streger glødepæren på biletten over.
Guide siger:

Nu skal du hen til næste udflugt.
Find skiltet med en lys pære.

publikum får hver en billet med et ikon for hver af de 3 akter.
ved hjælp af ikonet finder de startpunkterne for de 3 udflugter.
hver gang de har oplevet én udflugt, bliver ikonet på billetten
streget over, og de kan gå videre til næste akt.

sanse

sanse

guide

manus til billed udflugt:

Guiderne tager imod publi

guide

Når forestillingen starter er guiderne klar med
deres rekvisitter på deres base.
-Billedramme
-Elastik (sidder på fingeren)
-Tusch
Når alle 6 publikumer er placeret på deres
mærke, går guiden hen til et publikum.

Jeg har fundet nogle billeder til dig.
Tag denne elastik på fingeren.
Vi er klar. Følg efter mig.
Guiden laver turen sammen med publikum.
Viser 3 billeder
-langsomt / hurtigt / stor / lille.

Nu kan du vise mig et billede.

-giver billedrammen til publikum.
Guiden følger med publikum og ser deres
billede.
Efter turen placere guiden igen publikum
på et start mærke.

Her slutter turen.
Vil du vise mig din billet?

Guiden streger pæren på biletten over.

Nu skal du hen til næste udflugt.
Find skiltet med en raket.

manus til rum udflugt:

Må jeg se jeres bille kum.
Checker at 2 ture (Øje/ tter.
pære) er krydset af.
Guide følger 6 børn hen
til teltet og peger på
den rød-ternede dug.

Her kan i stille jeres

Guiden åbner teltet.

sko

Værsågod at sætte jer
Der er et par hovedteleind.
foner til hver,
tag dem på.

(Venter til alle har sat

sig og

har hovedtelefoner på)
Så er vi snart klar til
at lette.
-Lyd check. -Lyd ok.
Okay, så er vi klar.
God rejse.

Guiden starter mp3’en
Når lyden er færtig, åbne

r guiden teltet og siger
:
Velkommen tilbage på
:
jeres hovedtelefone jorden. Læg
og kom ud af teltet r tilbage på plads

Guiden giver hvert publi

kum en mint pastil.

Det er til dig. Når sma
slutter din sanserejs gen er væk,
e.
Tak fordi du var med
.

t
Sansfrea Røudkdilfdelskuolgen
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Sanseudflugter er udviklet i forbindelse med festivalen
: børn laver kunst for børn i byrumet.
www.copenhagenkids.dk/samvaerk

Børnene siger:

klasselæreren siger:

“Det var sjovt at føre et helt fremmed barn rundt og høre om de
syntes det var sjovt. Det syntes jeg i hvert tilfælde.”

Det var en stor fornøjelse, at hello!earth var ude hos os i 6.c, vi savner
forløbet med jer og børnene.
Jeres projekt giver nye perspektiver på arbejdet med kroppen i de
rum vi færdes i til dagligt. Børnenes oplevelse af sig selv og hinanden
styrkes. De opdager nye muligheder og rum i de omgivelser og rum de
troede de kendte i forvejen. Når børnene skal være så meget i skolens
rum ude og inde, er sanseture og sanseguider en genial ide til netop at
få nye vinkler på en måske ikke særlig spændende skole og de rum der
er inde og ude.
Projektet kan med stor fordel tænkes ind i skolernes nye rammer, hvor
der skal indgå bevægelse i al undervisning.

“Min opgave var 1. Sanseguide, der skulle føre et barn rundt imens de
havde lukkede øjne. Barnet skulle nå at føle noget, dufte til noget og
åbne øjnene et øjeblik også lukke dem igen, en slags billede. Det var
sjovt. Det var sjovt at prøve noget nyt og jeg tror aldrig jeg glemmer
det, og jeg tror heller ikke publikum glemmer det.”
“Jeg tror at vores tur har fået de andre børn til at tænke over nogle ting.
Jeg ved ikke hvad, men det kan jo være det har vækket nogle minder
frem.”

Sanseguiderne -Elever fra 6C på Rødkildeskolen

“Jeg kravlede ind i et telt og tog hovedtelefoner på. Nogle andre børn
fortalte at hvis de skulle rejse langt væk ville de tage deres venner,
deres hamster og deres computer med. Jeg tror at jeg ville tage min
cykel med! Og så var vi i en raket, som de astronauter der rejser ud i
rummet.”

Et barn der var publikum

Trine Ribert Larsen
Klasselærer for 6C på Rødkildeskolen

for mere info:

www.helloearth.cc
info@helloearth.cc

hello!earth
co/ Københavns Internationale Teater
Refshalevej 163A, 1. sal
1432 København K / DENMARK

