
APKUNGEN Föreställning
+ workshop i jing-ju för åk
F-3

En musikalisk berättarföreställning
med avstamp i jing-ju, kinesisk
teaterkonst.
Den mytomspunna kinesiska
superhjälten Apkungen är en
gestalt som, likt Pippi Långstrump,
ingjuter mod och inspirerar barn i
olika delar av världen. Han är
himmelskt stark och gudalikt begåvad, oändligt kreativ och gränslöst kaotisk, uppslukad av
stunden och långt ifrån lagom. Följ med på en interaktiv, akrobatisk och musikalisk resa i
gudarnas värld, där Apkungen övervinner sina egna rädslor samtidigt som han tvingas
kämpa mot både gudar och demoner.

Mer info och lärarhandledning

WORKSHOP - I workshopen får eleverna testa på grundträningen i jing-ju, kinesisk traditionell teater.
De får prova på olika sparkar och rytmer som används i spelstilen och får även lära sig en liten
koreografi som ackompanjeras av en xiao gu (liten trumma), ett av huvudinstrumenten i traditionell
kinesisk teater. Workshopledare är Timothy Pilotti Johansson som är utbildad fysisk skådespelare och
den enda svenska skådespelaren i Sverige som uppträder med jing-ju professionellt.
Lärarhandledning ingår till föreställningen!

Mål:
● Att eleverna har fått uppleva och prova på kinesisk teater och musik.
● Att eleverna själva har skapat dans och musik med inspiration från föreställningen.
● Att eleverna har fått en breddad bild av vad mänskliga kulturella uttryck och scenkonst kan

vara.

Prisförslag (gäller för 1 föreställning och 3 workshops för tre helklasser)
Vid intresse skräddarsyr vi andra upplägg!
1 föreställning 40 min 9.500 kr
2 workshops samma dag á 60 min (6.000 + 5.000)           11.000 kr
1 workshop extra tillfälle á 60 min 6.000 kr
Total summa att fakturera (exkl. moms 25%) 26.500 kr
Tillkommer: Milersättning 70 kr/mil, ev traktamente 360 kr/pers/dag och ev boende- och logikostnad.

Praktisk info
Lokal: Teater, gymnastiksal, samlingsrum - mörkläggning önskvärt för föreställning. Mjuka
mattor för workshop.
Max antal föreställningar samma dag: 2
Max antal workshops samma dag: 2
Max publik per föreställning: 3 helklasser
Max antal per workshop: 1 helklass åt gången (gärna med lärare närvarande)
Mer praktisk info: https://langsjoteater.se/forestallningar/apkungen.html
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