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  Om forestillingen
   Bille Badulja  
   Til	børnehaver	og	indskoling

  		I	den	lille	billeby	bor	Badulja	sammen	med	TjumTjum	og	Overborgmesterinden	Snorkelfis.			
				Men	noget	er	galt!	Den	lille	bys	billeborgere	har	glemt,	hvordan	man	glæder	sig,	og	
				farver,	smag	og	anden	dejlighed	er	derfor	forsvundet.	I	stedet	har	frygten	overtaget,	og		
				den	gør	alt	gråt	og	trist.	Men	hvad	er	det	egentlig	de	er	bange	for?	Kan	man	være	bange		
				for	noget	man	ikke	helt	ved	hvad	er?	I	det	samme	dukker	en	mørk	skygge	op	på	himlen,			
				og	de	små	biller	kryber	i	skjul.	
				En	dag	dukker	den	glade	og	farverige	billebadutspringer	Logilowa	op.	
				Han	er	fuld	af	liv,	sjov	og	charme,	og	lidt	efter	lidt	opdager	Badulja	hvordan	farverne		
				og	glæden	vender	tilbage.	For	de	to	ting	hænger	uløseligt	sammen	i	verden.	
				Igennem	masser	af	musik	og	fabelagtige	sange	møder	vi	de	forskellige	billeborgere…	og		
				endda	også	en	pruttefugl.

			Bille	Badulja	er	en	forestilling	for	de	yngste	af	Alberte	Winding	og	Sara	Grabow.	En	
			fantasifuld	fortælling	med	varme	sange	og	stor	fornøjelighed.	

Filurens KompetenceCenter
Teaterhuset	Filuren
Thomas	Jensens	Allé	2
8000	Aarhus	C

Tlf: 22848185
Mail:	cbb@filuren.dk
Web:	filuren.dk
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Til pædagogen/læreren
Kære pædagoger og lærere
Vi	vil	med	dette	materiale	give	jer	nogle	redskaber	og	ideer	til,	hvordan	I	kan	snakke	om,	
og	arbejde	med,	forestillingen	når	I	kommer	hjem.	Vi	ønsker	at	motivere	børnene/
eleverne	til	at	reflektere	over	og	stille	spørgsmål	til	forestillingens	temaer	og	det	scene-
kunstneriske	sprog.

I	materialet	findes	øvelser,	der	henvender	sig	til	forskellige	refleksions		og	udtryksformer.	
Der	 er	 refleksionsøvelser,	 hvor	 børnene	 snakker	 om	 det	 de	 har	 set,	 og	 får	mulighed	
for	at	 reflektere	over	 forestillingen	 i	 forhold	 til	dem	selv.	Der	er	kreative	øvelser,	hvor	
børnene	via	blandt	andet	tegning,	får	mulighed	for	at	genkalde	sig	historien.	Til	sidst	er	
der	kropslige	øvelser,	der	lægger	op	til	aktiv	læring.	Her	får	børnene	mulighed	for	gennem	
kroppen	at	udtrykke	følelser	og	temaer	fra	forestillingen.

Materialet	er	lavet	som	en	del	af	efterbearbejdningen	i	forbindelse	med	teateroplevel-
sen.	Alle	øvelserne	kan	laves	efter	børnene/eleverne	har	set	forestillingen.	Øvelserne	kan	
vælges	ud	som	det	passer	med	tid	og	relevans.

Elevark	kan	printes	og	deles	ud	til	børnene/eleverne.

Rigtig	god	fornøjelse	med	forestillingen	og	undervisningsmaterialet.
Filurens KompetenceCenter

			-

Til lærere i indskolingen
Materialet	tager	udgangspunkt	i	følgende	færdigheds-	og	vidensmål	i	faget	dansk	efter	
2.	klassetrin:

Fremstilling
• Eleven	kan	udarbejde	enkle	tekster	med	billeder	og	skrift.	Eleven	kan	formulere	
			sammenhængende	tekster	på	mindst	3	linjer	i	en	kendt	teksttype.

Fortolkning
• Eleven	kan	lege	med	sprog,	billeder	og	fortælling.	Eleven	har	viden	om	begyndelse,	
			midte	og	slutning.
• Eleven	kan	tale	om	teksters	temaer.
• Eleven	kan	sætte	tekstens	tema	i	relation	til	eget	liv.

Kommunikation
• Eleven	kan	veksle	mellem	at	lytte	og	ytre	sig. 
• Eleven	har	viden	om	enkelt	kropssprog.	Eleven	kan	improvisere	med	kropssprog	og	
			stemme.
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At åbne for den kunstneriske oplevelse

Elevark 1: Refleksionsøvelse
(Kan	benyttes	før	og	efter	forestillingen) 
1. Hvad tænker du på, når du ser billederne fra forestillingen?
2. Snak sammen om billederne.
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   Refleksionsøvelse efter forestillingen:

   Beskrivende:
   •	Hvad	sker	der	i	forestillingen?	(Beskriv	de	forskellige	scener	med	egne	ord)
   • Hvilke	temaer	er	på	spil	i	forestillingen?	
   • Hvad	undrede	I	jer	over	i	forestillingen?
   • Fortæl	om	de	fire	karakterer:	Badulja,	TjumTjum,	Logilowa	og	Snorkelfis.

   Analyserende:
   • Hvorfor	har	byen	og	de	tre	biller	mistet	deres	farver?
   • Hvad	er	Badulja,	TjumTjum	og	Snorkelfis	bange	for?	Og	hvorfor?	
   • Hvad	gør	billerne	for	at	få	æblerne	til	at	lyse?	
   • Hvordan	kan	farverne	komme	tilbage	igen?	
   • Hvad	sker	der	mellem	Badulja	og	Logilowa?

   Perspektiverende:
   • Har	I	prøvet	at	være	bange	for	noget?	Hvordan	føles	det?
   • Hvordan	kan	man	mærke	i	kroppen	når	man	er	bange?	
   • Hvordan	mærkes	det	når	man	er	glad?

   1. Lad nu børnene/eleverne tegne en tegning ud fra jeres snak. 

   2. Hæng tegningerne op i lokalet, og lad børnene stille spørgsmål til 
      hinandens tegninger.
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   Øvelse: Volapyksprog

			I	forestillingen	er	der	ikke	et	sprog,	som	vi	kender	det.	I	stedet	er	der	fokus	på		
			kroppens,	mimikkens	og	musikkens	sprog.	For	sprog	er	ikke	kun	det	vi	taler	til	
			hinanden.	Sprog	findes	i	alle	udtryksformer,	og	det	sprog	vi	kender	bliver	mere	
			levende	når	vi	får	krop,	mimik	og	musik	koblet	på.	Også	stemmeføring	spiller	en		
			vigtig	rolle	i	denne	sammenhæng.	Hvis	man	“bare”	læser	en	tekst	op,	uden	at	
			gøre	den	levende	ved	hjælp	af	stemmeføring,	mimik	eller	kropssprog,	kan	det	
			være	svært	for	barnet	at	holde	koncentrationen	og	fange	historien.	Men	når	
			stemme,	krop,	mimik,	og	musik	er	med,	bliver	historien	mere	levende,	og	både	
			koncentration	og	forståelsesevne	optimeres.	

			Prøv	nu	at	læse	en	historie	højt	uden	nogen	form	for	mimik	eller	krop,	og	helt	
			monotont.	Derefter	læses	historien	igen,	men	nu	med	stemmeføring,	krop	og			
			mimik	som	understøtter	de	følelser	der	er	på	spil.

Snak om de to oplæsninger

1. Pædagogen/læreren vælger en kort historie.

2. Historien læses nu højt uden nogen form for mimik eller krop,  
    og helt monotont.

3. Herefter læses historien højt igen, men nu med stemmeføring,  
    krop og mimik, som understøtter de følelser der er på spil.

4. Var det nemmere at følge med i den ene frem for den anden?

5. Hvilken oplæsning kunne I bedst lide? Hvorfor?
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   Elevark 2: Skriveøvelse

				1.	Giv	billedet	en	overskrift.
				2.	Skriv	en	historie	til	billedet.	
								Historien	skal	have	en	start,	en	midte	og	en	slutning.
				3.	Lad	nogle	af	eleverne	læse	deres	historier	op	for	resten	af	klassen.
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Elevark 3: 
Farvelæg din egen billeby
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Elevark 4:
Farvelæg Bille Badulja, Logilowa og TjumTjum

Har I lyst til at være endnu mere kreative, 
kan	I	lave	disse	søde	insekter:
http://www.handmadecharlotte.com/diy-jumping-jack-bugs/
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     Aktiv Læring
    
				Formålet	med	øvelserne	under	Aktiv	Læring	er,	at	give	børnene/eleverne	et	
				indblik	i,	hvordan	man	kan	arbejde	kropsligt	med	materiale	og	formidling.	
				Kvalitative	undersøgelser	viser,	at	“undervisningsformer,	der	inddrager	
    bevægelse, generelt bidrager positivt til elevernes motivation, engagement og 
				trivsel,	ligesom	bevægelse	i	tilknytning	til	undervisningen	kan	fremme	tryghed	og		
				gode	relationer	de	unge	imellem.”	(Idrættens	Analyseinstitut)
   
    Opvarmningsøvelser for kroppen
    
    Rejs	jer	op.	Ryst	hele	kroppen	igennem.	Stræk	jer	op	mod	loftet.	Hop	på	stedet.			
					Stå	stille	med	lukkede	øjne	og	mærk	kroppen	og	vejrtrækningen.

     Tømmerflåde:
					Børnene	går	rundt	mellem	hinanden	fordelt	i	rummet	(gå	derhen,	hvor	der	ikke					
					er	andre),	uden	at	støde	sammen.	Man	forholder	sig	ikke	til	hinanden.	Billedet	er,	
					at	gulvet	er	en	tømmerflåde,	som	ikke	må	kæntre.	Derfor	skal	der	være	jævnt			
					fordelt	vægt	(børn)	over	hele	gulvet/tømmerflåden.

     Nat på museet (fantasi- og billeddannelse)
					En	elev	er	museumsdirektør.	Resten	står	i	frys-position	rundt	på	gulvet	
					som	museumsgenstande,	men	må	bevæge	sig,	når	museumsdirektøren	ikke	ser				
					det.	Når	direktøren	går	rundt	og	spotter	dem,	der	bevæger	sig,	er	de	døde	og	går	
					ud	af	legen.	
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			I	denne	øvelse	er	der	fokus	på	opmærksomhed,	koncentration,	
				rum-	og	kropsfornemmelse.	Denne	øvelse	er	en	udvidelse	af	tømmerflåden.

				1.	Alle	går	rundt	imellem	hinanden.	Når	den	voksne	siger	stop,	stopper	alle	op	
							på	stedet.	
   
				2.	Nu	siger	den	voksne	en	følelse	(glad,	vred,	bange,	trist,	nysgerrig),		
							og	så	skal	børnene	bevæge	sig	rundt	med	den	følelse	i	kroppen.
 
				3.	Gør	det	samme	med	alle	de	nævnte	følelser.	Find	gerne	selv	på	flere.
   
				4.	Mærk,	hvordan	følelserne	ændrer	kroppen.
   
				5.	Snak	om	øvelsen	efterfølgende.

Øvelse: Krop og følelser
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  I	denne	øvelse	skal	I	arbejde	med	krop,	musik	og	følelser.	Børnene	skal	mærke				
			på	deres	egen	krop,	hvordan	forskellig	slags	musik	påvirker	humøret	og	
			kroppens	bevægelser.	Kedelig,	trist	og	langsom	musik	får	kroppen	til	at	gå	i	stå		
			og	humøret	bliver	trist.	Glad	og	hurtig	musik	får	kroppen	til	at	bevæge	sig	i	takt		
			og	man	får	smil	på	læben.	

			1.	Bevæg	jer	nu	til	forskellig	slags	musik,	og	mærk	hvordan	det	føles	i	kroppen	og			
						humøret.	

			2.	Snak	om	øvelsen	efter	hvert	musikstykke.	Blev	du	glad,	trist,	træt,	bange	eller	
							dukkede	der	andre	følelser	op?	Hvad	gjorde	kroppen?

			Herunder	er	eksempler	på	musikstykker	med	forskellige	tempi	og	udtryk.	Find	
			gerne	selv	flere	musikeksempler.

   http://youtu.be/y6Sxv-sUYtM	(Happy,	Pharrel	Williams)	Glad
			http://youtu.be/CvFH_6DNRCY	(Claire	de	Lune,	Debussy)	Søvnig,	kedelig
			http://youtu.be/jqh1wmU_bqk	(La	grande	cascade,	Aubrey)	Hvirvelvind
			http://youtu.be/FXJQJJoJLas	(Coraline	Soundtrack,	Ghost	Children)	Uhyggelig

   Øvelse: Musik, krop og følelser
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  Dramaøvelsen	tager	udgangspunkt	i	forestillingens	to	primære	følelser;	
				glæde	og	frygt.	

			1.	Del	børnene	i	grupper	af	3-4,	og	lad	dem	vælge	en	suituation	fra	forestillingen
							(Tag	gerne	udgangspunkt	i	børnenes	egne	sproglige	og	visuelle	fremstillinger)

			2.	Hver	gruppe	skal	nu	skabe	3	forskellige	billeder/statuer	ud	fra	situationen.	
							Alle	i	gruppen	er	med	i	billedet.
   
			3.	Hver	gruppe	viser	deres	billedeserie	for	de	andre.	

   Øvelse: Billeder/statuer


