
Mer information om oss hittar ni på:
www.vattenhallen.lth.se www.sagohuset.nu

Skapande Skola-projekt  
Vattenhallen Science Center 
LTH och Teater Sagohuset
EN UPPFINNARES DRÖM 
Besöket ska ge inspiration om och en upplevelse av 
att uppfinna och uppleva fantasins kraft. 

AKTIVITET 
I vår verkstad finns det massor av kvarlämnade saker 
av olika material, som man behöver när man skall 
bygga en uppfinning. Med hjälp av våra handledare 
bygger ni tillsammans med bara fantasin som gräns. 

I besöket ingår föreställningen Märklin och Turbin, en 
berättelse av Ulf Stark med skådespelare från Teater 
Sagohuset i Lund.

EFTER BESÖKET - PÅ FÖRSKOLAN/SKOLAN   
Till besöket finns ett litet häfte som ni tar med er 
hem. Det innehåller uppgifter och diskussionsfrågor 
med vars hjälp ni kan fortsätta att uppfinna. 
 

FÖRMIDDAGSGRUPPER  
09.00-10.00 Uppfinnarverkstad 
10.00  Märklin och Turbin  
10.40-11.40 Uppfinnarverkstad 

EFTERMIDDAGSGRUPP 
12.00-13.00 Märklin och Turbin  
13.00-14.00 Uppfinnarverkstad 

Plats:  Vattenhallen Science Center LTH  
  John Ericssons väg 1, Lund 
Period: 25 - 28 februari, 2014  
Anmälan: vattenhallen@lth.se 
Målgrupp:  Årskurs F - 4  
Pris:  100 kr/deltagare

MEDVERKAN I SKAPANDE SKOLA-PROJEKT 
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kultur-
politiken. Skapande skola är tänkt att stärka samver-
kan mellan skolan och det professionella kulturlivet. 
Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla 
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget ska-
pande ökar. 

Vattenhallen och Teater Sagohuset i Lund har mång-
årig erfarenhet av pedagogiska projekt och verksam-
heter för barn och ungdomar i alla åldrar, barn och 
unga med funktionsnedsättning samt för pedagoger 
och annan engagerad personal. 
Mer information om Skapande Skola hittar du på:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

MÄRKLIN OCH TURBIN
I Teater Sagohusets föreställning för alla från 5 år 
är pjäsens huvudpersoner de två bröderna Märklin 
och Turbin. I det hemliga rummet i deras hus finns 
kvarlämnade saker. Ett storslaget äventyr börjar när 
Märklin och Turbin en dag lämnar sitt hus för att ge 
sig av för att söka rätt på sin pappa. En lite galen och 
mycket rolig historia. 

UPPFINNARVERKSTAD 
Bygg en prototyp på din egen uppfinnaridé med 
hjälp av allt från mjölkkartonger, rep, trasiga leksaker, 
skruvar, tyg etc. Bilder av uppfinningarna och bilderna 
läggs ut på Vattenhallens facebooksida.


