
Praktiska frågor

Vi börjar fredag kväll kl 19 - 22, och fortsätter lördag 9 - 18 
med lunchuppehåll, och har även lättare kreativa aktiviteter 
lördag kväll. Söndag  9 -15. 

Inkvartering kan ske på Masesgården,  i Siljansnäs stugby 
eller på Västanvik folkhögskola, alternativt genom lokal 
stuguthyrning.
Kollektivåkning: Tåg till Leksand och buss 84 till Västanvik
Vi skjutsar till tåg på söndag eftermiddag!
Gruppen är öppen för alla intresserade över 15 år med en 
max storlek på 20 personer.

Kurskostnad 1200 kr

Ta med lite olika hatter, torrkläden och ett styck röd clown-
näsa. Du kan förbereda dig genom att skaffa och läsa boken 
Impro av Keith Johnstone. 

På första kvällen jobbar vi mest med uppvärmning, för störst 
möjlig trygghet i gruppen. Det brukar ganska snart uppstå en 
spontan, varm och trygg atmosfär i dessa grupper.

Gruppen är ett samarbete mellan 
NBV-Dalarna  och Skolan för Helhetsterapi.

Anmälan till Ole på tel, 0247 228 25 eller 
epost: skolan@helhetsterapi.org

Bankgiro 5861-3092

Improvisation och masker

Dramaworkshop  i  Västanvik bystuga, Leksand
10-12 mars  2006 

för Humor och kreativitet

Kursledare:  Ole Saxe  



 Humor och Hälsa

 På  ett lekfullt sätt utforskar vi tillsammans i grupp dramaövningar, 
clowning, improvisation och kroppsspråk genom interaktion med 
varandra på golvet och med resten av gruppen som  åskådare och 
bollplank. Ändamålet är att ha roligt och träna sina förmågor samt den 
personliga utvecklingen som blir resultatet av att verka i grupp och 
bryta sina egna begränsningar. Att aktivt medverka i dramaövningar 
m.m. kräver frivillighet men inga förkunskaper. Många människor har 
en ambivalent inställning till sådana övningar -de vet inte om de törs, 
är rädda för att göra bort sig, eller att det ska kännas pinsamt. Det är här 
viktigt att skapa trygghet och en successiv uppvärmning från lättare 
till svårare övningar i den takt gruppen kan följa med.  

Dramaverkstäder, impro- och clownkurser borde vara möjligheter på  
olika institutioner och större arbetsplatser och inom sjukvården en 
möjlig resurs i arbetet med kroniska patienter. I samma grad som 
forskningen bekräftar humorns roll för läkning borde samhället kunna 
släppa in metoder i vården, som kan hjälpa självläkning och själv-
kännedom, samt lätta upp på den  ångest och depression som kan följa 
med kronisk sjukdom. Skratt smittar och vilken annan sjukdom än 
skrattsjuka skulle man medvetet vilja sprida på  sjukhus? Om  man då  
samtidigt vågar spexa med själva sjukdomsbegreppet och utforska 
meningen bakom människors sjukdomar, kan meningsfullheten få  
ännu djupare dimensioner. Kanske kan detta arbete även mynna ut i 
småföreställningar som kan ge underhållning, tröst,  lindring och 
eftertanke  till  patienter och personalgrupper där du har dina möjlig-
heter i framtiden. .

Humor och kreativitet

Improvisation är bland de roligaste aktiviteterna inom drama och 
teater. Vi använder många uppvärmningsövningar som förlöser 
kreativitet och lockar till spontanitet och skratt. Hemligheten med att 
hitta flödet i improviserat teater är att bejaka varandra och att fokusera 
på upptäcksfärden i nuet. Spontanitet ger frihet och energi och 
avslöjar  nya, överaskande  sidor av vår personlighet. Man glömmer 
då lätt bort sig själv och sin prestation, och kan istället njuta av 
stundens äventyr  till fullo. Det svåraste är att hålla sig för skratt!!

De olika kursinslag

 Uppvärmning

är de övningar som vi använder för att lära känna varandra i gruppen och 
värma upp  fysiskt och psykiskt. Allt efter gruppens förkunskaper och storlek 
kan vi använda New Games, dans, sång, rytm, avslappning och olika drama-
övningar.

Improvisation

bygger på spontanitet och tillit. Vi tränar den utforskande attityden - att kunna 
låta sig uppslukas av ögonblicket, av en detalj, av ett ljud, av en kroppsdel och 
låta den ta över kontrollen. Det gäller att kunna överraska  sig själv, som att 
upptäcka livet på nytt varje sekund. Vi experimenterar med olika impro-
visationsövningar som byggs upp från enkla dialoger till mera komplexa 
gruppsituationer. Vi eftersträver en tillåtande atmosfär, där det är ok att göra 
bort sig, som en lek där man lätt kan backa och prova igen på ett annat sätt. 

Statusövningar

ursprungligen formulerad av Keith Johnstone, är en värdefull nyckel för att 
kunna få  hjälp av sin egen kropp i improvisationsarbetet.  Genom att välja hög 
eller låg status i sin kroppshållning, får vi direkt inspiration till både handling 
och repliker.  Att bli statusexpert är varje skådespelares största mål. Speciellt i 
mera komplexa improvisationssketcher, är en tydlig statusfördeling en stor 
hjälp. På ett djupare medmänskligt plan är det stor livskonst att kunna välja rätt 
status gentemot olika människor i livets alla situationer. 

Masker

Vi använder enkla halvmasker där vi kan använda munnens mimik som hjälp 
att “hitta masken”. Varje mask har ett potential av möjligheter som vi utforskar 
tillsammans. Ofta frigör masken delar av vår personlighet, som vi normalt inte 
har tillgång till. Masken kan våra vår entrébiljett till större personlig frihet.

Att hitta sin clown

är ett sökande för livet! Vi har alla en clown inom oss om vi vågar släppa ut 
den. Vi kan inte på förhand veta hur han/hon ser ut eller på vilken mental 
åldersnivå han/hon befinner sig. Några  har en verbal clown, som kanske är 
rapp i käften, medan andres clown är tyst och blyg. Vi provar den röda näsan 
och ser  vad som händer.


