
Skapande skola projekt 
med Teater Sagohuset 
– nu även för förskoleklassen

 

www.sagohuset.nu        www.vattenhallen.lth.se

Skapande Skola-projekt med 
Vattenhallen och Teater 
Sagohuset

Vårt viktiga vatten 
Syfte: Inspiration om och upplevelse av vatten 
Innehåll: Aktivitet, 1 timme, föreställning 30 minuter 
samt möjlighet till efterarbete 

Aktivitet
Se, känn och upplev på nära håll vattnets olika for-
mer som ånga, vätska och is! Vattenhallens studenter 
visar hur man kan göra moln och hagel med hjälp 
av flytande kväve. Du får bygga vattenhjul och testa 
Vattenhallens stora vattenkraftverk där du på riktigt 
möter vattnets starka kraft.

Föreställning
Upplev föreställningen Sjöflickan och Drakens Dot-
ter, i regi av Margareta Larson.

Efterarbete att utföras i förskola/skola
Ett litet häfte delas ut med enkla experiment som kan 
utföras hemma samt lämpliga diskussionsfrågor att 
följa upp dagens upplevelse med.

Skapande Skola-dagen på 
Vattenhallen

Förmiddagsgruppen
kl 9-10 Vattenhallens aktiviteter 60 barn (grupp A)
kl 10 Föreställning 120 barn (grupp A+B)
10.40-11.40 Vattenhallens aktiviteter 60 barn (grupp 
B)

Eftermiddagsgruppen
12.30-13.30 Vattenhallens aktiviteter 60 barn
13.30-14.15 Föreställning 60 barn

Plats:  Vattenhallen Science center LTH  
  John Erikssonväg 1, Lund
Period:  2-24 sept 2013
Anmälan: vattenhallen@lth.se
Målgrupp:  Förskola (från 3 år) + åk F-3
Pris:   200 kr per deltagare för Skapande   
  Skola-projektet

Nyheter i år: Skapande skola i förskoleklassen
Riksdagen beslöt den 12 december 2012 om en ut-
byggnad av Skapande skola till att även omfatta för-
skoleklassen. Det innebär att skolhuvudmännen fr o 
m 2013 kan ansöka om Skapande skola-medel för 
sina F-9-elever.

Vattenhallen och Teater Sagohuset i Lund med-
verkar gärna i förskolors och skolors Skapande skola-
projekt. Vi har mångårig erfarenhet av pedagogiska 
projekt och verksamheter för barn och ungdomar i 
alla åldrar, barn och unga med funktionsnedsättning 
liksom för pedagoger och annan personal. Barns och 
ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. 
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att 
eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycks-
former och att deras möjligheter till eget skapande 
ökar. 

Mer information om Skapande skola:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

www. sagohuse t . nu



Sjöflickan och
Drakens Dotter
Teater Sagohusets föreställning
för barn från 3 år!

Det är otroligt varmt såhär års i Kina. 
Eller, det har det faktiskt varit länge nu. 
Och alla är törstiga. Tänk att i alla fall få 
dricka ett glas kallt vatten. Eller att få 
lov att duscha igen.

I en by där torkan härjar som allra 
mest bor det en flicka. Varje dag går 
hon ut i skogen för att samla ved. En 
dag går hon längre än vanligt och börjar 
klättra upp för det höga berget. Där 
upptäcker hon en sjö med en spegel-
blank vattenyta. Där sjunger flickan 
fram Drakens Dotter. Och de blir 
vänner. 

Deras långa äventyr kantas av myste-
rium, vattensamlingar på bergstopparna 
och trofast vänskap. Tillsammans 
räddar de byn. 

En skådespelare, en musiker och en 
dansare regisseras av sagoguron Marga-
reta Larson som är grundaren och 
Teater Sagohusets konstärliga ledare.

 

 ”tilltalet är rakt och poetiskt...”
”… vackert och vänligt och välspelat…” SvD

"Magisk värld som lockar stora och små"
"... spännande sammansmältning av just dans,
musik och teater." SkD

"...en konstnärlighet av yppersta klass och
genomgående i fin samklang med Lotta
Lagerström Dyrssens måleriska koreografi." KvP

För barn i åldern 3-8 år 
Max 60 elever och vuxna per föreställning
Föreställningslängd ca 30 min
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