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Faunan och jag
1.

2.

3.
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Vad kommer du ihåg av föreställningen?
•

En tjej som var rädd för djur.

•

De visade djurens rörelser med kroppen och de sa att vi också är djur.

•

De hade fina masker.

Kommer du ihåg någon rörelse eller dans?
•

De steppade.

•

Jag kommer ihåg älgen, giraffen, vargen, gorillan och en surikat.

Vilka känslor dök upp i kroppen under tiden du såg föreställningen?
•

Det var roligt och man undrade vilket djur som skulle komma fram.

•

Det var spännande när det inte var prat.

•

De var jätteduktiga på att härma djuren med rörelser.

Vilka tankar väcktes hos dig när du sett klart föreställningen?
•

Man kan gilla djur även om man är allergisk

•

Vi är också djur, så vi borde tänka på det och inte vara så själviska.

•

Vi borde tänka mer på att djuren också ska ha det bra.

•
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Faunan och jag
Vad kommer du ihåg av föreställningen?
Det handlade om djur, tjejen gillade verkligen inte djur, de var läskiga och hon var allergisk.
De delade upp djuren i olika grupper (läskiga, äckliga, varför finns de ens).
Katten, hundarna som alltid drog skämt, krokodilen som steppade. Kaninen som alltid hade
en ny vers.
Kommer du ihåg någon rörelse eller dans?
Stepp, djursången, aporna i början, kaninen, liknade olika djur. I början gjorde de olika djur,
de sa spindel så blev de spindlar. Något skummigt, när de rullade på varandra – vad hette
det nu… amöba!
Vilka känslor dök upp i kroppen under tiden du såg föreställningen?
Irriterande när de hela tiden sa att djur var äckliga. När ormen kom och fästingarna, då
kändes det äckligt.
Roligt, när katten steppade.
Jag kände att djur inte alltid är så roliga, lite läskiga ibland. När de pekade på mig när de
sjöng djursången och sa ”och du” då kände jag verkligen att jag var ett djur!
Dålig humor = bubblande känsla.
Pirrigt när de bytte om bakom och man inte visste vad som skulle komma.
Konstigt, för att jag älskar djur, när hon sa att djur var äckliga.
Glad, uppspelt när katten, krokodilen och hunden kom ut.
Vilka tankar väcktes hos dig när du sett klart föreställningen?
Konstiga blandningar – en dansande katt etc.
Att man inte ska vara dumma mot djur. Djur kanske inte alltid är så mysiga, men ibland kan
de vara det.

Djur kanske inte är så läskiga ändå, jag har tyckt att djur är ganska läskiga. Alla djur är kanske
inte så mysiga, men alla är ändå lika mycket värda.
Föreställningen kan börja
Minna Krook inleder med prata om viktiga ord som är med i föreställningen och att det finns
masker som man inte behöver vara rädd för.

Före och efter föreställningen
Att ta en föreställning till skolan är inte alltid så lätt. Fönster ska mörkläggas och kanske
behöver stora saker flyttas för att ge plats åt scen och sittplatser. Men varje gång säger vi att
det är mödan värt. Att skapa magi på platser där vi är varje dag under skolveckan blir en fin
påminnelse om att vi alla är medskapare av det upplevda.

