
Legende Lette Læreplaner
Børneworkshops med teaterimprovisation, 

leg og historiefortælling



Legende Lette Læreplaner
Xeneriet tilbyder børneworkshops, der inddrager drama og 
historiefortælling i arbejdet med læreplanerne

Med disse workshops kan I 

• arbejde med læreplanerne på en involverende og sjov måde 
• arbejde med krop, fantasi, fællesskab og leg
• aktivere børnene i både skabelse og udførelse

Alle workshops kan afvikles i børnehaven eller vuggestuen.
Det er også muligt (gratis) at booke scenen på Xeneriet til seancen.
På den måde er det også nemt, at dele oplevelsen - og udgiften - med en anden
institution.

Materialet er udarbejdet af Xeneriet og Marianne Ilum Sørensen, skuespiller og 
flerårig fortæller hos Børnekulissen samt Martha Lagoni, dramaturg og lektor ved 
UCL-Jelling.

Vi glæder os til nogle fantasifulde, spændende og lærerige stunder sammen med 
jer.

Varighed: når I bestiller en workshop hos Xeneriet, skal I påregne at skue-
spilleren er hos jer i 3 timer i alt. Noget af tiden går til klargøring og
nedpakning af eventuelle kostumer og rekvisitter.

Forberedelse: Når vi ankommer skal I have et rum klart, hvor skuespilleren 
kan stille op og hvor workshoppen kan afvikles. Det er rigtig fint, hvis I har 
udpeget en kontaktperson, der viser skuespilleren på plads og sørger for, at 
de børn og voksne, der skal deltage kommer hen til rummet på det aftalte 
tidspunkt.

Antal børn: antallet er angivet under hver workshop og kan evt. justeres efter 
aftale.

Pris: prisen for en workshop er 1200,- kr.



Teaterleg
En formiddag med teater og historiefortælling

I Teaterleg starter Xeneriets konferencier på scenen med at sætte den overord-
nede ramme og inviterer herefter en håndfuld børn op, der vælger et af de flotte 
kostumer og fortæller, hvad de gerne vil være.

Sammen skaber vi et improviseret teaterstykke med de helt unikke historier og de 
mange forskelligartede figurer børnene har valgt. Godt hjulpet på vej af konferen-
cieren, der kommenterer og faciliterer processen.

Det er totalteater, fællesskab og nyopfundne eventyr – og alle i rummet kan være 
med…

Antal børn pr. forestilling: Op til 70 børn. 9-21 børn når at komme på 
scenen, resten får masser af sjove opgaver som publikum.

Alder: børnehavebørn

Varighed: 3 timer. 
• 1 time til opsætning og klargøring
• ca. 1/2 time med Teaterleg
• 1/2 time hvor børnene kan prøve kostumer og snakke med skuespilleren
• 1/2 time til at pakke ned

Læreplanstema i fokus: Sociale kompetencer.

Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige og sproglige kompetencer 
og kulturelle udtryksformer.



Mellemrums-fortællinger
Improvisitationsfortælling for og med børn

I Mellemrums-fortællinger bruger vi ting I ser i jeres hverdag. På den måde bliver 
hverdagsting itale- og iscene-sat på helt nye måder med nye ord og vendinger. 

Børnene vælger hver en ting, der kommer ned i den kuffert som skuespilleren fra 
Xeneriet har med. En ting ad gangen tages op af kufferten, og skuespilleren  
fortæller en historie om dem. En improviseret fortælling om de ting børnene har 
fundet. Måske har børnene også lyst til at fortælle med...

Her er tale om en teknik, der nemt overføres til hverdagen. Brug den hjemme i 
institutionen, i skoven, ved busstoppestedet, i garderoben eller andre steder, hvor 
det vil være fint med lidt fantasi.

Antal børn pr. fortælling: 8-12 børn, max. 3 fortællerunder pr. dag
(op til 36 børn i alt).

Alder: Børnehavebørn

Varighed: ca. 3 timer. Hver fortællerunde tager 30-40 minutter.  
I kan få 3 fortællerunder i alt. Hver runde afsluttes med 15-20 minutters leg 
med de ting, der er blevet fortalt med.  
Til sidst overdrages I jeres nye GRATIS fortællekuffert og vi siger farvel. 

Læreplanstema i fokus: Sproglige kompetencer

Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige og sociale kompetencer 
og kulturelle udtryksformer.



Vis en historie
Improvisitationsfortælling og -teater for og med børn

I  vis en historie vil billedbogen få liv.
En skuespiller fra Xeneriet medbringer en billedbog, som bliver læst sammen med 
børnene. Billederne i bogen lægger op til fysisk bevægelse.

Bagefter leger vi med de enkelte sider og sætter tanker, bevægelser og enkelte 
rekvisitter på. 
Til sidst viser vi historien, som en lille forestilling, evt. for resten af institutionen.

Antal børn pr. forestilling: 2 grupper á 12-15 børn pr. runde. 
I kan få 2 runder pr. dag (op til 30 børn i alt).

Alder: Børnehavebørn og vuggestuebørn

Varighed: ca. 3 timer. Første ½ time bruger vi til at ankomme og få børnene 
på plads. 45-60 minutter læser vi historien, sætter fysik på og viser frem.
Pause 10-15 minutter. Begge grupper kommer igennem den samme plan.
Vi afslutter med ½ time til at lege, snakke med skuespilleren og sige farvel.

Læreplanstema i fokus: Kulturelle udtryksformer

Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige, sproglige og sociale
kompetencer.



Kontakt
 

Tanja Scmidt     
Leder af Xeneriet          
tassc@vejle.dk      
Tlf: 76 81 30 15

Xeneriet 
Spinderigade 11 G
7100 Vejle
hjemmeside: xeneriet.vejle.dk 
Facebook: Xeneriet


