“Pirater Fra Karibien”
Lærerveiledning

Smeden Will Turner er på en eventyrlig ferd for å redde sin store kjærlighet Elizabeth
Swann. Denne jakten tar en uventet vending når han møter den beryktede piraten Jack
Sparrow, som også har mistet sin store kjærlighet, nemlig skipet “Den Sorte Perle”. I
skyggen av en urgammel Aztekerforbannelse må Will og Jack samarbeide for å vinne
tilbake Elizabeth og skipet til Jack.

Forestillingen egner seg for elever ved ungdomsskolen (8. - 10. trinn) og videregående
skole (1. - 3. trinn). Mange i denne aldersgruppen har vokst opp med “Pirates of the
Caribbean” og det vil være et gledelig gjensyn å se den rekonstruert som teater. Målet
vårt er er å underholde og inspirere ungdom til å få øynene opp for teater. Det
eksplosive og uvanlige uttrykket vårt vil bidra til dette. I den lekne stilarten “gestisk
teater” kan vi gjøre alle grepene man vanligvis ville sett på film! Vi kan zoome, klippe og
spille scener både baklengs og i slow motion. Det er en leken og humoristisk stilform der
skuespillerne skaper sted, rom og karakterer kun ved hjelp av sine egne kropper.
I henhold til de muntlige kompetansemålene for ungdomstrinnet og videregående skole
har vi lyst til å bidra til samtalen om form, innhold og formål i teater. Et muntlig
kompetansemål er å kunne delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig
argumentasjon, og vi er derfor nysgjerrige på å høre hvordan elevene opplever akkurat
gestisk teater og hvordan de opplever filmatiske virkemidler på scenen. Etter
forestillingen kommer vi derfor til å ha en uformell samtale med elevene der vi vil
oppfordre til en diskusjon om form og sjanger. Vi har ikke et behov for noen spesiell
forberedelse i forkant av forestillingen fra lærernes side, men vi vil gjerne samtalen om
form og sjanger fortsetter i klasserommet etter endt forestilling hvis mulig.

Vi blir veldig glade for eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger på
pirateriteater@gmail.com
Vi gleder oss til å spille for dere!
Hilsen Seda, Christina, Nils, Jonas, Petronella og Matias

