[pAp]-[kAs]

Beskrivelse
"Det er den mest fantastiske forestilling jeg har været med til. Både vuggestue og børnehavebørn var fanget fra
start til slut!"
- pædagogisk leder i aarhusiansk institution.
PAp-kAsser er ikke kun pAp-kAsser – de kan skabe verdener! Ro af sted i bølgegang og salt havvind, og oplev
en frodig skov af træer vokse frem for øjnene af dig, før den i ét nu forvandles til et nyt landskab. Gem dig i
kæmpestore pAp-kAsser, eller byg med bittesmå pAp-kAsseklodser – men hold øje med den drilske
legekammerats forsøg på at vælte tårnet!
Med sig selv, hinanden og pAp-kAsser bygger spillerne Anna og Kasper universer på bedste børnelogiske
manér, som de sammen med publikum oplever og forstår igennem legens uendelige muligheder. For sådan er
den, legen – fantasifuld, forunderlig, foranderlig og med sin helt egen logik og tempo. Kun fantasien sætter
grænser for, hvor legen kan bevæge sig hen! Skal du bevæge dig med?
Understøttet af sanselig musik og spillernes nærværende kontakt til publikum tilbyder [pAp]-[kAs] vores mindste
verdensborgere en kvalitetsoplevelse, der stimulerer hele sanseapparatet og minder deres voksne om legens
vigtighed for vores forståelse af verden.

Formål
pAp-kAs stimulerer fantasien og vækker en lyst til leg og udforskning af sine omgivelser. Børnene bliver grebet
af legen i forestillingen og det univers der skabes ud af det blå - lige for næsen af dem.
Inspirationsmateriale

Der er udviklet GRATIS pædagogisk inspirationsmateriale til forestillingen, som er at finde på hvid støj's
website.
[pAp]-[kAs] pædagogisk inspirationsmateriale

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
kontakt book [at] hvid-stoj [dot] dk eller telefon 61719017
book@hvid-stoj.dk
Tlf.nr. 61719017

Praktisk information
Udbyder
hvid støj sceneproduktion

Forløbstype
Forestilling
Målgruppe
0 - 5 år
Antal
50
antallet er inklusiv voksne
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Turnéperioder, sæson 21/22: d. 6. november - 5. december 2021 samt 12. februar - 13. marts 2022
Ønsker du teaterbesøg udover turnéperioden?
...kontakt teatret for mere information.
Varighed
30 minutter
Pris
9375,- pr. forestilling (inkl. moms)
Forestillingen koster 7500,- ex. moms.
Ved køb af 2 forestillinger på samme dag og samme sted gives der rabat.
Husk, at du kan søge refusion til denne forestilling - se Teaterordning for dagtilbud

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Læreplanstemaer
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Sociale kompetencer

Kontakt udbyder
hvid støj sceneproduktion
Valdemarsgade 1G
8000 Aarhus C

Tlf. 61 71 90 17

Request buttons
Søg tilskud til transport

