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OM FORESTILLINGEN 

Årstidsfabrikken er historien om venskabet mellem Geo og Flo-

ra. Geo styrer den store gamle årstidsmaskine, ligesom hans far 

gjorde før ham, og hans farfar og oldefar og... 

Maskinen knager og brager, men med kyndig hånd sørger Geo for 

at alle årstiderne kommer på rette tidspunkt. Flora er noget så 

specielt som en årstidsblomst. Halvt menneske og halvt blomst. 

Den eneste af sin slags i verden. Hvert forår vågner hun og skal 

hjælpe Geo, men på grund af den lange søvn hen over vinteren har 

Flora glemt alt om, hvad årstiderne er, så i fællesskab skal de 

huske på, om vanterne skal på om sommeren eller om solbriller 

gør sig bedst om vinteren? På et tidspunkt bliver Geo træt og 

det forstår Flora godt, så hun tænker at hun vil hjælpe Geo med 

maskinen, men hvordan var det nu lige med den der årstids-

maskine og alle de spændende knapper og dimser?

Årstidsfabrikken er en morsom historie om, hvorfor det hele ikke 

bare kan gå som vinden blæser. Om alle de følelser der er 

forbundet med årstidernes skiften og, ikke mindst, med venskab.  

Idé: Stig Reggelsen Skjold

Instruktion: Theresa Grønning

Tekst:Morten Kamuk Andersen, Linda Fallentin

Scenografi: Morten Kamuk Andersen

Lydunivers: Katinka Bak Bramsen

Kostumer: Kathrina Hjort Vilsgaard

Lysdesign: Jesper Jepsson

Produktion: Teaterhuset Filuren 
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Morten Kamuk Andersen
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Linda Fallentin
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KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER

Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Inddrag mig, og jeg forstår.

Teaterhuset Filuren vil gerne udvide teateroplevelsen for de 

børn og unge, der besøger os. Vi ønsker at børnene får lov til at 

fordybe sig, og aktivt arbejde med forestillingernes emner, for 

på den måde at åbne for efterfølgende refleksion og forståelse.

I kan selv plukke de opgaver ud som I synes passer bedst ind i 

jeres program og tidsplan.

Materialet består af øvelser, der henvender sig til forskellige 

refleksions- og udtryksformer både før og efter forestillingen. 

Der er refleksionsøvelser, hvor børnene snakker om det de skal 

se og det de har set, og de får muligheden for at reflektere over 

forestillingen i forhold til dem selv.

Der er kreative øvelser, hvor børnene via forskellige udtryks-

former får mulighed for at genkalde sig historien.

Og der er kropslige øvelser, der lægger op til aktiv læring, 

hvor børnene gennem kroppen får mulighed for at udtrykke 

følelser og temaer fra forestillingen.

Vi håber I får glæde af materialet.

Rigtig god fornøjelse
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REFLEKSIONSØVELSE (FØR FORESTILLINGEN)

Med denne øvelse ønsker vi at give børnene en forståelse af, 

hvad teater er for en størrelse, og hvad det vil sige at gå i te-

atret. På denne måde skabes der en tryghed for børnene, idet de 

får italesat hvad de skal, hvorfor og hvordan. Snak med børnene 

om følgende:

• Er der nogle der har været i teatret før? Med hvem?

• Hvordan kommer man hen til teatret? Med bus/tog, på gåben.

• Hvordan ser der ud på teatret? Er der mørkt eller lyst i 

salen?

• Må man gerne snakke under forestillingen?

• Hvad er forskellen på at gå i teater og i biografen?

• Hvad laver en skuespiller?

• Hvad er en scenografi?

Find gerne selv på flere ting at snakke med børnene om. Det kan 

også være at børnene selv har spørgsmål eller ting de ved om 

teatret.

Skriv gerne “teaterordene” ned på et stykke papir, så I kan finde 

dem frem igen efter forestillingen.
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REFLEKSIONSØVELSE - MEDDIGTNING 

(FØR FORESTILLINGEN)

Denne øvelse kan laves både skriftligt og mundtligt.

Øvelsen tager udgangspunkt i tre forskellige billeder fra 

forestillingen. Først får børnene lov til at kigge på billederne. 

Derefter snakker I om hvad I ser på billederne. Til sidst skal I 

selv digte videre på billedernes historie (enten skriftligt 

eller mundtligt). 

1. Kig på de tre billeder fra forestillingen.

2. Snak om hvad I ser på billederne.

3. Giv billederne en overskrift.

4. Skriv/digt en historie om et eller flere af billederne. 

      Historien skal have en start, en midte og en slutning. 

      Pæda gogen/læreren skriver historien ned.

5. Hæng historien og billederne op i klassen/institutionen.
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REFLEKSIONSØVELSE (EFTER FORESTILLINGEN)

Sæt jer i en rundkreds på gulvet. Lad nu børnene svare på 

nedenstående spørgsmål.

Beskrivende:

• Hvad sker der i forestillingen?

• Hvilke temaer er der i forestillingen? Hvad handler 

    forestillingen om?

• Hvad lagde I særligt mærke til?

• Hvem handler forestillingen om? Fortæl lidt om de to 

      karakterer Geo og Flora.

Analyserende:

• Hvad var sjovt/uhyggeligt/mærkeligt i forestillingen?

• Hvorfor bliver Geo og Flora uvenner?

• Hvorfor må Flora helst ikke pille ved årstidsmaskinen?

• Hvad sker der hvis årstidsmaskinen går i stykker?

Perspektiverende:

• Har I prøvet at blive uvenner med jeres bedste ven?

• Hvordan bliver man gode venner igen?

• Hvilken årstid kan I bedst lide? Og hvorfor?
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REFLEKSIONSØVELSE/KREATIV ØVELSE - TEGN DIN 

TEATEROPLEVELSE (EFTER FORESTILLINGEN)

Hvad synes DU var det vigtigste ved forestillingen? Tegn din 

teateroplevelse. 

Gør børnene opmærksom på, at det de husker om forestillingen 

sikkert er forskelligt, og at det nu skal handle om, hvad de hver 

især synes var vigtigt, godt eller spændende ved teateroplevelsen.

• Få først børnene til at strække sig eller hoppe et par gange, 

så de er parate til at gå i gang med øvelsen.

• Børnene tegner i stilhed det de oplevede var vigtigt. De må 

gerne tegne flere tegninger.

• Efter ca. 10 minutter må børnene gerne begynde at tale sam-

men om det de tegner. derved får børnene suppleret deres 

visuelle fremstilling med ord.

• Børnene vælger hver især den af deres tegninger, som de selv 

synes fortæller bedst om deres teateroplevelse.

• Hæng tegningerne op i klassen/institutionen og lad børnene 

kigge på hinandens tegninger. De kan eventuelt stille 

spørgsmål til hinanden om det de ser på tegningerne.

Sørg for at der er papir, tuscher og farver tilgængelige til 

alle børn.
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ØVELSE/ DE FIRE ÅRSTIDER 

(EFTER FORESTILLINGEN)

I forestillingen får Geo og Flora lavet både forår, sommer, efterår 

og vinter. Flora har dog lidt svært ved at huske årstiderne fra 

hinanden, så Geo tager hende med på fantasirejser gennem alle 

årstiderne. Men hvad forbinder I selv med de fire årstider? 

1. Børnene får fire stykker papir hver. Hvert stykke papir 

repræsenterer en årstid. 

2. Børnene skal nu tegne/skrive de ting de forbinder med de 

enkelte årstider.

3. Sæt jer efterfølgende i en rundkreds og snak om, hvilke 

følelser og hvilket humør børnene forbinder med de forskel-

lige årstider.

FRA FORESTILLINGEN:

Om foråret fodres årstidsmaskinen med: 

Lidt rimfrost, et bundt vintergækker og en lille æske fugle-

kvidder.

Om sommeren fodres årstidsmaskinen med: 

En flaske med lyse nætter, en kasse med duften af græs og en 

dåse solstråler.

Om efteråret fodres maskinen med: 

Mos, morgentåge og fugle på træk.

Om vinteren fodres maskinen med: 

Krystalklare istapper, et glas med lyden af sne der knirker og 

en smuk nattehimmel fyldt med stjerner.
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ØVELSE/ AKTIV LÆRING

(EFTER FORESTILLINGEN)

Formålet med øvelserne under Aktiv Læring er at give børnene 

et indblik i, hvordan man kan arbejde kropsligt med materialet. 

Kvalitative undersøgelser viser, at “undervisningsformer, der 

inddrager bevægelse, generelt bidrager positivt til elevens 

motivation, engagement og trivsel, ligesom bevægelse i 

tilknytning til undervisningen kan fremme tryghed og gode 

relationer de unge imellem” (Idrættens Analyseinstitut)

Her er tre opvarmningsøvelser til at få kroppen i gang:

GANG I KROPPEN:

1. Rejs jer op. Ryst hele kroppen igennem. Stræk jer op mod loftet. 

Hop på stedet. Stå stille med lukkede øjne og mærk jeres krop og 

vejrtrækning. Mærk hjertet banke.

TØMMERFLÅDE:

2. Børnene går rundt mellem hinanden fordelt i rummet (gå der-

hen hvor der ikke er andre), uden at støde sammen. Man skal ikke 

forholde sig til hinanden, men blot gå for sig selv. Billedet er, 

at gulvet er en tømmerflåde, som ikke må kæntre. Derfor skal der 

være jævnt fordelt vægt (børn) over hele gulvet/tømmerflåden.

Variation: Når lærer/pædagog klapper skal alle børn stoppe op i 

et frys. Gå først når den voksne siger til. Træner kropslighed og 

koncentration.

SIG GODDAG PÅ 100 MÅDER:

3. Børnene går rundt i tømmerflåde. Den voksne vælger nu en 

følelse (glad, sur, trist osv), en figur (gammel mand, monster, robot 

osv) eller lignende. Den følelse/figur der vælges, skal børnene 

nu agere som. De skal måske alle gå rundt som gamle mennesker. Når 

de møder hinanden, hilser de på hinanden med den følelse/figur 

der er valgt. Lidt efter vælges en anden følelse/figur og øvelsen 

gentages.
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ØVELSE/ AKTIV LÆRING

(EFTER FORESTILLINGEN)

SOL, LUFT, VAND OG JORD

Årstidernes skiften er forbundet med mange forskellige ting. Men 

der er elementer der er grundlæggende for alle fire årstider, og 

det er sol, luft, vand og jord.

I denne øvelse skal børnene forestille sig, at de er små frø der 

ligger i jorden, og venter på at blive vækket til live og vokse op.

1. Ryk borde og stole ud til siden eller gå i gymnastiksalen, så I 

har god gulvplads.

2. Børnene sætter sig rundt på gulvet, og folder sig sammen så de 

bliver så små som muligt. De skal forestille sig at de er små frø 

der ligger i jorden og sover.

3. Lyset slukkes, og der sættes stille musik på. Den voksne 

fortæller, at de nu er små frø, der ligger i jorden og venter. 

4. Den voksne går langsomt rundt mellem børnene, og begynder at 

puste på dem alle (luft). Derefter går den voksne rundt med en 

vandforstøver og sprøjter lidt vand på børnene (vand). De små 

frø begynder nu stille at røre på sig, men de mangler stadig 

noget. Til sidst tændes lyset i lokalet (lys), og alle de små frø 

begynder langsomt at spire frem, indtil de til sidst står på 

tæer med armene over hovedet.

5. Lad eventuelt frøene visne langsomt og til sidst ligge “døde” 

på jorden.


