
  

Skal DU 
Med på 
Noas
Ark?

Et forløb bestående af:

En skriftlig / billedlig
introduktion til forestillingen

Forestillingen ”Noa og Arken”
En workshop hvor eleverne

laver egne fortalte og teatralske forløb
Materiale til videre bearbejdning

af deres historier i klassen
En samlet internetplatform, der udstiller 

alle 1. klasser i kommunens projekter
En invitation til at besøge biblioteket

og gå på opdagelse i en udstilling
af egne og andre 1. klassers historier

Ishøj Kulturpakke 2021-22
Undervisningsmateriale

Kulturium Ishøj Bibliotek
præsenterer i samarbejde 
med Dunkelblå:

Workshop i  fortælling og fysisk teater for 1. klassetrin



  

Skal DU med på Noas Ark?

Ideen med projektet

Idéen med projektet er at præsentere eleverne for en kunstnerisk tilgang til at se på verden. 
Kan kunsten og dens arbejdsmetoder bidrage til at forholde sig til virkelighedens 
udfordringer? Vil det at arbejde i et rum hvor alt er muligt, inspirere til at tage fat på det som 
synes umuligt at håndtere?

I workshoppen vil eleverne først møde en professionelt bearbejdet fortolkning af den 
klassiske myte om Noas Ark – en historie, der på mange måder omhandler den 
biodiversitetskrise som verden står i lige nu. Med udgangspunkt i det sceniske udtryk fra 
forestillingen vil eleverne derefter komme til at arbejde med selv at lave små fortællinger 
baseret på fortællingens univers og derefter at skabe fysiske, sceniske fortolkninger af 
deres egne historier.

Både fortællingerne og deres sceniske udtryk vil blive dokumenteret som lydoptagelser og 
fotografier. Klassen vil efter workshoppen få udskrift og billeder fra fortællingerne med et 
oplæg til videre arbejde i klassens normalundervisning. Som afslutning på projektet, vil 
klassen få mulighed for at udstille deres eget værk på Kulturium Ishøj Bibliotek - både i 
fysisk og virtuel form og i sammenhæng med de andre 1. klassers værker.

Kompetenceområder

Forløbet adresserer en bred vifte af de fælles mål for undervisningen på 1. klassetrin:
I forbindelse med forestillingens tematik:  Respons, fortolkning, kommunikation.
I workshoppen: Krop og drama: at improvisere med kropssprog og stemme og deltage i 
rollelege og spil. 
Derudover vil følgende være integreret i forløbet og i oplægget til videre bearbejdning i 
klassen: Dialog, fremstilling, præsentation
Fælles mål for elevernes alsidige udvikling:
At stimulere elevernes lyst til lære. 
At tilbyde en kunstnerisk/æstetisk tilgang til læring. 
At indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber.

Målet med projektet

Målet er at inspirere både børn og lærere 
til at inddrage kreativitet i undervisningen 
gennem de lege og øvelser, de prøver i 
forløbet, samt at opfordre til at bruge 
kunstneriske oplevelser til at reflektere 
over hændelser i deres liv.

Det er også et mål at give eleverne en 
erfaring med at præsentere sine tanker 
og ideer i et offentligt rum.



  

Skal DU med på Noas Ark?

”Politiet, som var en leopard, 
kom og sagde ”Stop!”  Men 
den onde mand stoppede 

ikke. Han blev bare ved med 
at trække Ulv i halen. Så løb 
Leoparden efter den onde 
mand med alle tænderne 

blottede.”

fra Vibeholmskolen 1B 
2019-20 

Beskrivelse af forløbet

Forud for workshoppen

Inden selve forløbet afholder vi et lærerseminar, hvor de lærere, der skal deltage sammen med 
eleverne vil få gennemgået forløbet samt få lejlighed til at afprøve nogle af workshoppens øvelser. 
Vi vil også bede om jeres input til hvilke muligheder I ser i projektet, hvordan I kunne tænke jer at 
inddrage det i jeres undervisning og hvis I har spørgsmål, kan vi også adressere dem hér. 
På seminardagen vil I også få materialer til workshoppen med, som I kan anvende som 
forberedelser til selve workshoppen sammen med børnene. I vil få en skriftlig/billedlig introduktion 
til forestillingen, lidt praktisk information om afvikling af forestilling og workshop. Vi vil foreslå at I 
(kort) forinden forestillingen på jeres skole gennemgår  materialet med jeres klasse, så de er godt 
forberedt på hvad der skal ske
I skal (og helst i god tid) sørge for at reservere et egnet lokale til både forestilling og workshop. 
Da vi kommer til at arbejde med lys/skygge, er det vigtigt at lokalet kan mørkelægges nogenlunde.

Forestilling
Vi har i år valgt at samle skolens klasser til 
forestillingen. Derfor ligger denne på en dag for sig. 
På denne dag vil der ske følgende:
Kl. 8 ankommer teatret. I skal være der til at tage 
imod, anvise lokalet og evt. hjælpe til med at bære 
teatrets ting ind i spillelokalet
Kl. 10 (eller efter det ringer ind) Spiller Dunkelblå 
forestillingen for alle skolens 1. klasser. bagefter vil 
Troels præsentere sig selv inden I går tilbage til klasserne.
Herefter står Dunkelblå selv for at pakke sammen og bære ud. 
Teatret skal kunne råde over spillelokalet indtil kl. 12.

Workshops
I de følgende dage vil Troels lave en workshop med en klasse ad gangen – en pr. dag. 
Workshoppen er sat til at vare fra kl. 8.30 til 11.30. Vi vil undervejs vurdere om eleverne har 
oplevet nok. I workshopforløbet vil vi først arbejde med at finde på fortællinger med inspiration fra 
forestillingens univers og derefter med at lave sceniske tableauer, der udtrykker disse fortællinger. 
Der vil være tid til frikvarterer undervejs.
Fortællingerne vil blive optaget som lydfiler og tableauerne som fotografier. Disse vil Dunkelblå 
efterfølgende sende til klassen som hhv. nedskrevet historie og lyd- og billedfiler.

Efter workshoppen
Vi vil opfordre jer til at bruge dette materiale som en efterbearbejdning af forløbet i en samtale og 
gerne i fællesskab formulere jeres  egen kommentar til det i har lavet. Det kunne være en samtale 
om historiernes betydning, deres aktualitet, og hvordan de kunne inspirere til handling i det 
virkelige liv. Vi opfordrer jer samtidig til at formulere en nedskrevet kommentar og sende denne til 
biblioteket, så den kan ledsage bibliotekets præsentation af alle projekterne i Ishøj.

Præsentation af fortællingerne
På bibliotekets hjemmeside vil samtlige fortællinger fra alle Ishøjs 1. klasser blive lagt op - både 
med lyd og billeder, så klassen efterfølgende kan vende tilbage til det i undervisningen, ligesom 
eleverne vil kunne dele forløbets stemning derhjemme med mor og far. På biblioteket udstiller vi 
flotte store plancher med billeder og historier fra hver klasses rejse med Noas Ark. Klassen kan 
derfor fra midten af maj måned genopleve forløbet ved at aftale et udstillingsbesøg på biblioteket.



  

Jagten på Sol og Måne
Praktisk

Forestillingen:

Lokalekrav: 5X5 meter til scene plus plads til alle 1. klasserne.
Adgang til 220V/10A fra almindeligt vægstik.
Lokalet skal kunne mørkelægges nogenlunde (dunkelt, ikke helt).
Teatret ankommer kl. 8. En af jer skal kunne tage imod, hjælpe til 
med indbæring og anvisning.
Spilletidspunkt og varighed:
Forestillingen spiller kl. 10 (eller så det passer med ringetid) 
og varer ca. 45 min.

      Teatret står selv for nedpakning og udbæring (men ikke oprydning).

Workshoppen:

Lokalekrav: Et lokale med god plads til at bevæge sig i. 
Lokalet skal kunne mørkelægges nogenlunde. (Reservér evt. det samme lokale, som til 
forestillingen – og gerne i samtlige dage)
Workshoppen starter ca. 8.30 og varer til middagsfrikvarteret med en pause undervejs.
Teatret har behov for ca. 30 minutter til nedpakning og udbæring efter sidste workshopdag.

Materialer fra workshoppen:

Klassen får tilsendt lydoptagelser, billedfiler og tekst med deres fortællinger efterfølgende.
Vi bestræber os på at i får det senest en uge efter workshoppen.

Udstilling og webside på Kulturium Bibliotek:

Biblioteket står for at indsamle alt materiale fra alle skoler og laver ud af dette en udstilling i 
børnebiblioteket. I kan aftale en fremvisning og snak om dette direkte med Henriette fra 
biblioteket. Derudover kan materialet ses på bibliotekets hjemmeside
Vi regner med at have udstilling og hjemmeside klar midt i maj måned.

VIGTIGT vedr. COVID-19:

Da vi ikke helt ved hvordan forholdene er som følge af pandemien, ser vi os nødsaget til at 
måtte tage de forbehold i forhold til projektet, som sundhedsmyndighedernes anvisninger 
nødvendiggør. Vi aftaler dette undervejs. Vores mål er at projektet bliver gennemført i den 
form det nu er muligt til den tid.

Med venlig hilsen:

Troels Kirk Ejsing Henriette Lind Nissen
mail: hallo@dunkelblaa.dk mail:heini@ishoj.dk
tlf.: 26 12 00 13 tlf.: 43 57 71 71

Ishøj Bibliotek

Skal DU med på Noas Ark?

”Så var de 
allesammen i 

fængsel. Men de 
vilde ånder var jo 
spøgelser, så de 

gik bare ud 
gennem væggene.”

Fra Vejlebroskolen 1A 
2019-20
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