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TIDSRESOR
EN HISTORISK TIDSRESA OM CARL OLOF
CRONSTEDTS TID PÅ HERTONÄS GÅRD
Målgrupp:

från åk 4 och uppåt

Tidpunkt:

vecka 19 och 20

Årets tidsresa handlar om viceamiral Cronstedt och
livet på Hertonäs gård under hans tid. 2020 är det Carl
Olof Cronstedts minnesår, det har då gått 200 år
efter hans död.
Målet med tidsresan är att ge deltagarna
en helhetsbild av en viss tidsepok, dess förhållanden
och värderingar. Den lämpar sig utmärkt för
språkbadsgrupper och som en del av historie-,
modersmåls eller konstundervisningen.

EN DAG PÅ LANDET
Målgrupp: daghem (över 4-åringar), förskola
och åk 1-2 samt språkbadsgrupper
Tidpunkt:

vecka 21 till 23

Tidsresan En dag på landet är en dramalek
där barnen bekantar sig med livet på Knusbacka
bondgård och träffar folket på gården livslevande.
Nytt tema varje år!
Deltagarna förvandlas till barn "förr i tiden",
får gammeldags namn och kläder och får hjälpa
till med sysslorna på gården.

DRAMAUNDERVISNING
DET MEST VÄRDEFULLA?
Deltagande drama om livet på hemmafronten

Målgrupp:

högstadiet och 2. stadiet

Tidpunkt:

24.-28.2 kl 9 och kl 10
Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13b

Hurdan var stämningen i Helsingfors under krigsåren?
Hur upplevde man bombardemangen samt evakueringarna
av barn och konstverk? Detta kartlades av en hemlig
underrättelsetjänst dit man hade värvat tusentals stadsbor.
Med hjälp av deltagande drama kan eleverna reflektera över
dessa krigstida fenomen och hitta paralleller till vår egen tid.
Programmet görs i samarbete med Helsingfors
Stadsmuseum.

DET VAR EN GÅNG ETT...

SPORTLOVSLÄGER

Målgrupp: för barn i ålder 7 -12 år
Tidpunkt:

måndag - onsdag 17.-19.2 kl 9-15 hos DOT på Busholmen.

Pris:

gratis för Teaterskolans elever, 60€ för övriga (inkl. lunch och
mellanmål alla dagarna)

Under vårt dagsläger får du dyka in i sagornas och fablernas värld och utforska dem genom
rollarbete och berättande - med fysiskt uttryck och i ord. Vi kan ta oss an både bekanta historier eller
skapa våra egna!

KULTURPALETTEN
Kulturpaletten är lågtröskelverksamhet för barn och
unga där de ges möjligheten att prova på 4 olika
konstformer: DRAMA, ORDKONST, RÖSTUTTRYCK
och RÖRELSE. Kulturpaletten arrangeras av DOT i
samarbete med Sydkustens ordkonstskola och
Luckan i Helsingfors.
I Kulturpaletten deltar också grupper från daghem och skolor runt om Helsingfors. De ordnas i
anslutning till skoldagen och är slutna. Det ryms ännu deltagare i ungdomsgruppen som ordnas på
tisdagar på Luckan i centrum, ta gärna kontakt: info@dotdot.fi.

MiM - NYA DRAMATIKER VID VICTORIA
Våren 2020 fortsätter dramatikgruppen MiM att träffas vid Kvarteret Victoria på Busholmen.
Gruppen söker nya medlemmar och projektet kräver ingen tidigare erfarenhet av
att skriva dramatik.
MiM fungerar som en språngbräda för ungdomar och unga vuxna som önskar lära sig att skriva
dramatik och få sina pjäser producerade på scen.

TEATERSKOLAN DOT
Dramaundervisning för barn och unga!
Teaterskolan DOT ordnar grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna
lärokursen för barn och ungdomar i årskurs 1-9 på svenska.
Ingen tidigare erfarenhet behövs för att studera hos oss.
Undervisningen ordnas på tre ställen i Helsingfors; på Busholmen, i Nordsjö och i centrum.
Läs mer om undervisningen och anmäl dig på sidan: teaterskolandot.fi.
Undervisningen pågår regelbundet varje vecka under läsåret. Vårterminen börjar i januari och
avslutas i maj. Undervisning på grundnivå erbjuds också som läger och kurser under skolornas lov.

TA KONTAKT:
E-post: info@dotdot.fi
Tel: +358 45 8991 404
Kvarteret Victoria i Busholmen
Medelhavsgatan 14
00220 Helsingfors
www.dotdot.fi
www.teaterskolandot.fi

