Pressmeddelande

Kreativitetsläger för barn
på Shakespearefabriken
I sommar anordnas ett kreativitetsläger ”skapandedagar” på
Shakespearefabriken utanför Vadstena för barn i åldrarna 6-10
år. Under fyra dagar 1-4 augusti testas olika former av skapande.

-

Vi kommer leka fram kreativitet genom att hitta på sagor,
sånger, lustiga figurer, dikter och lekar tillsammans med barnen, säger Agnes
Matsdotter kursledare.

Med fokus på processen vill Shakespearefabriken utforska hur barnen kan lära känna sin
egen kreativitet och hitta nycklar till prestationsfritt skapande.
-

Vi vill upptäcka vilka begränsningar vi kan stöta på och hur vi kan använda oss av
de begränsningarna. Om vi säger att sången vi skriver måste rimma? Eller om
leken vi leker måste kunna lekas mitt i natten utan att vi väcker den förälder som
sover? frågar Matsdotter.

Sommaren 2020 spelas barnpjäsen "Sykorax" på Shakespearefabriken. Agnes
Matsdotter, som ska regissera och skriva musik till den föreställningen håller i årets
skapandeläger för barn. Till vardags arbetar hon på Östgötateatern som
inspicient/produktionsledare men har även en karriär som artist och låtskrivare. 2017
arbetade Agnes som regiassistent till Johanna Lazcano på Gräsgården (Romeo och Juliet).
Då jobbade hon särskilt med de barn- och ungdomsgrupper som medverkade i
föreställningen.
-

Har du låtsats vara någon annan någon gång när du lekt? Kanske ett djur eller
någon magisk varelse? Har du lyssnat på en låt och gjort en dans? Ritat en
teckning eller sjungit någon sång som du hittat på själv? Kanske hittat på egna ord?
Då kan det här skapandelägret vara något för dig! säger Matsdotter.

Välkomna att ställa frågor till kursledare Agnes Matsdotter per email
kontakt@agnesmatsdotter.se eller telefon 073 262 35 05.
Anmälan till info@shpg.se. OBS begränsat antal platser!
Välkomna!
Shakespearefabriken i Vadstena
Kreativitetsdagarna ”Skapandelägret” för barn 6-10 år äger rum på
Shakespearefabriken (Ullevi 207, 59292 Vadstena). Datumen är 1-4 augusti 2019
kl.10.00-15.00. Lägret kostar ingenting men du behöver ha med dig egen lunch.

