
Periode:   24. oktober – 3. november 2015 (begge dage incl)

Dramaworkshops:  ”Frigørelse af kroppen gennem teater”. Oplev i praksis, hvordan dramaøvelser kan  
   gøre en forskel for krop og psyke. Undervisere: Skuespillere og teater pædagoger  
   Ivan Nogales og Luis Vasquez samt seks unge (mellem 16 og 24 år fra Teatro  
   Trono). Varighed ca. 3 timer.

Forestilling:   ”Arriba El Alto” – om millionbyen i 4000 meters højde – om dagligdag, oprør og  
   klimatrusler. Forestillingen viser, hvordan de unge med teaterarbejdet bevidstgøres  
   og bearbejder deres virkelighed. Varighed ca. en time.

Samtale:  Workshops og forestilling kan med fordel kombineres med gruppesamtale om  
   den frigørende teaterpædagogik, om unges vilkår eller andre emner, der inter-  
   esserer deltagerne. Samtale kan foregå på spansk eller med oversættelse til   
   dansk eller engelsk.

Introduktion
“Frigørelse af kroppen gennem teater” er en enestående teaterpædagogisk metode udviklet gennem 
snart 25 år af Teatro Trono i Bolivia. Primus motor er Teatro Tronos grundlægger og direktør Ivan 
Nogales. Han kommer på turné i Danmark/Europa sammen med skuespiller og teaterpædagog Luis 
Vasquez (Tintin) og en teatergruppe med seks unge. SPOR Media giver de danske deltagere mulighed 
for at træde ind i dette særlige univers, der med sikkerhed vil interessere både elever i teater, dans og 
musik samt spanskelever i gymnasieskolen. 

Forestillingen ”Arriba El Alto” er et dynamisk teaterstykke, der både giver et indblik i teatermetoden, 
men også indfører eleverne i vigtige samfundsforhold i Bolivia. Med udgangspunkt i Ivan Nogales’ bog 
”Frigørelse af kroppen gennem teater” præsenteres pædagogikken teoretisk og i praksis med drama-
workshop, der aktiverer alle deltagere og giver dem mulighed for at mærke pædagogikken på egen 
krop.

Sidst Teatro Trono var på besøg i Danmark, lavede to unge filmfolk fra Bolivia en film om turneen og det 
interkulturelle møde. Filmen er oversat til syv sprog. Se den på dansk: http://www.globalkids.dk/?p=675.

TEATERKUNST FOR KROP OG SJÆL
Frigørende teaterpædagogik med Teatro Trono, Bolivia



Praktisk
Det er 5. gang, SPOR Media organiserer turne for Teatro Trono i Danmark. 
Gruppen deltager i det europæiske projekt KinderKulturKarawane (www.kinderkulturkarawane.de) og 
kommer i en bus fra Tyskland, med en engelsk- og spansktalende chauffør og tourguide. 

Vi forventer, at den lokale arrangører organiserer
- indkvartering til de otte bolivianere og den tyske tourguide
- workshops og evt. forestilling
- lokal opreklamering/PR i samarbejde med SPOR
- tænk gerne på gensidighed og udveksling. F.eks. hvordan I kan introducere gruppen til jeres pæda-
gogik eller måske til et stykke dansk kultur.

Pris
SPOR Media søger støtte til besøget, hvilket betyder, at vi kan holde en pris på 5.000 kr/dag - evt. min-
dre. Teatro Trono får en del af pengene til arbejdet med børn og unge i El Alto. Kontakt SPOR Media for 
at aftale pris og et program, der passer til jeres behov.

Om Teatro Trono
Teatro Trono begyndte i 1989 som et teaterprojekt for gadebørn. I dag er Teatro Trono en del af kulturor-
ganisationen COMPA, der har oprettet tre kulturhuse i forskellige kvarterer i El Alto og har et omfattende 
program med mange kulturtilbud for børn og unge. De bliver tilbudt undervisning i teater, musik, cirkus, 
audiovisuelle medier m.v. Men lige så vigtigt er det, at de unge her får et frirum, hvor de bliver lyttet til 
og støttet i at udvikle deres kreative evner. Her har de mulighed for at udvikle sig til stærke selvstændigt 
tænkende individer.

SPOR Media støtter COMPAs audiovisuelle undervisningsprojekt, Miradas Juveniles. Læs mere om 
COMPA på www.compa-trono.org.

For yderligere information se www.globalkids.dk. 
Kontakt Gitte Jakobsen, e-mail: gitte@spormedia.dk, tlf. 20930036.  
SPOR Media, Elmegade 5,1.th, 2200 København N.


