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Hej!
Vi som skriver till er är Helena, Annelie och Mats i Scenkompani Mariposa. Vi har fått äran att 

genomföra projekt OREDAN tillsammans med alla barn födda-13 (fyra-åringar) på samtliga förskolor 
i Östhammar kommun. I projektet kommer vi, tillsammans med barnen, att utforska ’berättande’ 
och ’tolkning’ utifrån tre konstnärliga uttryck - teater, dans och musik. Innan vi dimper ner på 
förskolan kommer vi att ha en introduktionskväll till projektet med alla berörda pedagoger på 
respektive förskola.

Onsdagen 2 maj, kl 16:00 - 18.30: Introduktionskväll
En introduktionskväll för samtliga berörda pedagoger. Projektet presenteras till form och innehåll. 
Pedagogerna får inblick i de konstnärliga uttryck och pedagogiska verktyg som används i projektet 
samt hur de kan förbereda eleverna inför kommande workshops. Kontaktperson mellan ensemblen 
och respektive förskola bestäms. Lokal meddelas i nästa informationsbrev. 

Vecka 19 och vecka 20: Workshops med barn födda -13 
Ensemblen besöker förskolorna och gör workshops tillsammans med 4-åringarna. Det blir två 
besök per förskola/barngrupp. Vi arbetar med barnen i grupp om ca 20 st, är det fler än 20 stannar 
vi längre och delar upp dem i två grupper. Under veckorna kommer förskolorna få filmlänkar 
skickade till sig med meddelanden från våra sceniska karaktärer som både 4- och 5-åringar kan 
titta på och arbeta med. Ett detaljerat schema med exakta datum och tider för workshops 
skickas ut med nästa informationsbrev. 

Vecka 22: Scenkonstupplevelse i Ladan, Gimo
Samtliga 4- och 5-åringar får besöka Ladan och uppleva en scenkonstföreställning som utgår från 
arbetsprocessen med barnen. Ensemblen kommer att skicka ut förslag på datum och tider för 
respektive förskola i god tid innan vecka 22.  

Augusti: Metoddag
En metoddag för samtliga pedagoger som har deltagit i projektet. Under en heldag utvärderar vi 
projektet och den skapande processen samt fördjupar oss i konstnärliga uttryck och pedagogiska 
verktyg. Pedagogerna får en verktygslåda att arbeta vidare med. Datum och lokal meddelas 
under våren. 

Hör av er till oss om ni har frågor! 
Helena: 072-324 75 11, beenhouse@gmail.com   Annelie:  070-716 84 38, arffmandrama@gmail.com             
VI SER FRAM EMOT DETTA PROJEKT! 
/ Annelie, Mats och Helena 

www.kompanimariposa.se


