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Pedagogiskt material
för lärare och pedagoger till barn som upplevt föreställningen

             Syntolkning: Kryp, Sol, Pinne och Slange är fyra karaktärer i olika 
färger och former. De tittar med glada och intresserade ögon mot olika 
delar av rummet. Bakgrunden är svart.
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Danskompaniet Spinn

DANSKOMPANIET SPINN är ett professionellt danskompani med bas i Göteborg. 
Vi brinner för danskonsten och för att utmana stereotyper kring vad dans är och kan 
vara. Det handlar om olika kroppar och nya sätt att skapa och presentera danskonst. 
I vår värld är alla välkomna. Det handlar inte om hur många piruetter du kan göra, 
utan vad du vill säga med den piruett du gör.
Läs mer! www.danskompanietspinn.se

“Danskompaniet Spinn har sedan starten 2010 haft en publik i alla 
åldrar. Spinn undersöker världen krypande, rullande, hukande, lyftande, 
hoppande och till och med flygande. Inspirerande kroppar tar plats på 
scenen. Kroppar som är samma, men olika. Vi vill kunna erbjuda ny-
tänkande föreställningar som utmanar och överraskar vår publik. 
Som alltid med Danskompaniet Spinn bjuder vi in koreografer som 
har någonting att berätta, skapare av konst som är undersökande och 
orädda. Snälla följ med oss på resan! Bli berörda!” 

Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn
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Syntolkning: Veera Suvalo Grimberg skrattar med ett stort leende. Hennes 
                                          huvud är tillbakalutat. Hon har en färgglad tröja på sig. 
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I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på 
vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de fyra varelserna världen. 
Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här?

Det är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. 
Om att våga närma sig och till slut kanske bli vän med någon som inte ser ut som du gör.

Med inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk har norska koreografen 
Torgunn Wold och spanska dramaturgen Paulo Serantes skapat en lekfull och ordlös 
föreställning i mötet mellan dans, teater och musik.

Miramos riktar sig till barn från 4-8 år och familjer. I föreställningen medverkar 
dansarna Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas /
Emilia Wärff. Musiken till föreställningen utgörs av klassisk musik av tonsättare som 
Gabriel Fauré, Claude Debussy och Camille Saint-Saëns. Miramos hade premiär på 
Frölunda kulturhus i Göteborg i april 2019.

Konstnärlig ledare  Veera Suvalo Grimberg
Koreografi  Torgunn Wold
Dansare Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, 
Annika Vestel och Britta Kangas/ Emilia Wärff
Dramaturg och ljusdesign Paulo Serantes
Ljuddesign Dag Rosenqvist
Kostymer Charlotte von Weissenberg
Maskdesign Sanna Persson
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Diskussion i gruppen efter föreställningen

1. Vad upplevde du i föreställningen?

2. Är det någonting särskilt du kommer ihåg?

3. Vilka varelser upptäckte du?

4. Vilka var deras personligheter?

5. Har du en favoritvarelse? Vilken och varför?

6. Fanns det stunder när de inte kom överrens? Vad hände?

7. Hade de kunnat göra något annorlunda för att bli vänner lättare?

8. Vad betyder det att vara en vän?

9. Är det viktigt att vara en vän? Varför?

10. Vad tyckte du mest om i föreställningen? Varför?

           Syntolkning: Kryp är lila och står upp hållandes ett grått räfflat 
plaströr. Sol är röd och rund och syns i bakgrunden. Slange ligger på 
marken och håller i samma rör som Kryp. De ser koncentrerade ut.
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Hur rörde sig Slange? Prova att krypa på 
golvet med fötterna ihop. Smaka gärna 
några blåbär, både några söta och riktigt 
sura.

Hur rörde sig Kryp? Prova att vara som en 
låg rund form och ta dig fram, håll ihop 
fingrarna så händerna blir som spadar. 
Se förundrad och nyfiken ut.

Slange

Kryp

             Syntolkning: Slange är klarblå med blåa kinder och 
en stor rödmålad cirkel på pannan. Håret är uppsatt i en 
fast knut mitt på huvudet. Slange har ett grått räfflat plas-
trör i ena handen och ser intresserad ut. 

            Syntolkning: Kryp är lila med en lila hatt. Läppstiftet 
är litet och lila. Över ögonen är det rosa färg. Kryp ser lekfull ut.
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Övning 1 - Minnas och härmas
Hur rörde sig karaktärerna?

Barnen visar rörelserna med hela kroppen. Stå tillsammans i en ring på golvet.
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Övning 1 - Minnas och härmas
Hur rörde sig karaktärerna?

Barnen visar rörelserna med hela kroppen. Stå tillsammans i en ring på golvet.

Hur rörde sig Pinne? Prova att både vara 
nära golvet och högt upp. Låt en arm 
växa sig riktigt lång, låt sedan även 
huvudet bli riktigt långt.

Hur rörde sig Sol? Prova att gäspa stort 
och sträcka ut händerna, en på varje sida. 
Dra snabbt in händerna mot magen.

Pinne

Sol

           Syntolkning: Pinne har en blågrön färg och ett 
långt  huvud som en pinne. Halva ansiktet är målat blått 
över ena ögat. Det andra ögat är målat vitt och orange. 
Pinne ser lekfull ut.

            Syntolkning: Sol är röd och rund med en röd hatt. 
Det är röd färg målat över ögonen. Sol gäspar. 
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Övning 2 - Rörelse
Skapa din egen varelse

Nu är det dags att skapa sin egen varelse! Barnen kan visa sina rörelser 
stort eller litet. Om du känner dig bekväm, börja med att visa dem din egen 
varelse.

Övning 3 - Forma
Fortsätt skapa din egen varelse

Ta fram material för att fortsätta skapa varelser! Papper, pennor, färger som 
barnen kan rita eller måla med. Eller så kan det vara lera, lego eller vad du 
känner är roligt och kreativt.

Ha en kul stund med alla nya varelser som blir till!

1. Frågor att ställa till barnen, som de sedan kan testa.
-   Hur rör sig din varelse? 
-   Pratar din varelse? Hur låter den?
-   Har den ett namn?
-   Be dem röra sig runt i rummet som sina varelser.

2. Para ihop dem två och två och be dem beskriva sin varelse för 
     varandra. Be dem byta efter en stund så alla får prova. 

3. Stå i en ring. Be någon beskriva sin kompis varelse. 
    Fråga hur den rör sig, pratar. Be dem byta, de får gärna hjälpas åt. 
    Om du har tid fråga alla.

Be dem rita eller skapa sina varelser.



Kontakt Danskompaniet Spinn
Veera Suvalo Grimberg
Konstnärlig ledare
+46 706-48 33 13 
veera@danskompanietspinn.se
Läs mer! www.danskompanietspinn.se

Om ni skulle vilja skicka en bild på en teckning 
som någon av barnen har gjort, så skulle vi 
bli jätteglada. Vi publicerar alla bilder vi får på 
våra sociala medier, tillsammans med namnet 
på skolan.  

Skicka till: veera@danskompanietspinn.se

P.S. Bilder med elevernas ansikten kommer 
inte att bli publicerade.

            Syntolkning: Sol är rund och röd och har en hand som sticker 
ut från kroppen. Sol ser upprymd ut. Kryp är lila och står bakom 
Sol med ett överraskat och upprymt ansiktsutryck.

Danskompaniet Spinn har stöd av:
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P.S. Om ni vill se trailern
för Miramos finns den på:
danskompanietspinn.se/fore-
stallningar/miramos/


