”Hela världen” på turné.
Ta chansen och följ med på en resa i kulturens
namn i ett eller flera av våra länder på turné.
En rolig och lärorik resa som uppskattas av både
pedagoger och barn. En resa som för oss människor
närmare varandra.
Välkommen på Resan är elever från årskurs 4 – 6.
Res till: Irak, Albanien eller varför inte till vårt
senaste land; Syrien!
Vi reser i fantasin och upplever ländernas sagor,
historia, kända personligheter, musik, dans etc. etc.
Teater och kunskap i en härlig blandning!

Syrien
Historiens vingslag hörs tydligt på resan genom Syrien.
Det moderna alfabetets begynnelse, kristendomen,
korstågen är bara några av sakerna vi berör. Vi pratar om
det myllrande Damaskus och hur man levde innan kriget
i Syrien med semesterresor till havet och grannländerna
eller en skidresa till bergen.
Irak
Det var här, i Mesopotamien, mycket av det vi lever med
idag startade, lagar och regler, hur vi delar in tiden. Irak
är också sagorna och berättelsernas land, slå er ner på de
flygande mattorna och låt er hänföras av historien om
Altanboris skor. I en mycket kort historia får några barn
vara med och åskådliggöra hur viktigt det är att hålla
ihop.
Albanien
Vad vet man egentligen om Albanien? Här får man lära sig
om ett stolt folkslag som tycker det är mycket viktigt att
hålla sitt ord, vilket man får ta del av genom sagan om
Dorontina. Hur kommer det sig att man blandar ihop
Kosovo och Albanien? Man får även tillfälle att möta han
som enade albanerna att kämpa mot turkarna, den store
Skanderbeg eller Skanderbeu som de säger i Albanien!

För mer information och bokning

www.adessoproductions.se, info@adessoproductions.se, 0709-639676

Boka er ”Hela Världen” resa!
Erbjudande!
En heldag med 1 valfritt land x 3 föreställningar
Max: 40 elever per föreställning.
Tid: 75 minuter. (ex. 8.30, 10.15 och 12.30)
Ålder: Mellanstadiet.
Lokal: Enligt överenskommelse.
Pris: 25 000:- inklusive samtliga omkostnader.

Tips! Ett utmärkt ”Skapande Skola” projekt
Referenser;
sara.sjogren@helsingborg.se Dalhemsskolan, Helsingborg
icecilia.renvert@burlov.se, Svenshögskolan, Burlöv

För mer information och bokning

www.adessoproductions.se, info@adessoproductions.se, 0709-639676

