
UTPRØVING
DRAMA

NAVN:
KLASSE :

⎬

⎬

KROPPSSPRÅK

- Unngå å krysse armer foran brystet, og unngå å holde glass/kopper/flasker opp foran kroppen. 

- Ta opp liH plass. Ikke krymp deg sammen i stolen eller der du står, vis at du eier området du står i. 

- Opp med brystkassa, men slapp av i skuldrene så du ikke overdriver. 

- Led med hoKe og brystkasse når du går – se frem og opp, ikke ned i bakken! 

- Gå målbevisst selv om du ikke egentlig har et mål. DeHe betyr et behagelig tempo, ikke for fort, da virker du stressa, og ikke 
   for sakte, da ser du sløv og sluntrende ut. 

- Bruk gjerne hender Sl gesSkulering, men sørg for å bruke rolige og bestemte bevegelser. Ikke fikle med fingrene, og ikke la 
   hendene dine fly rundt som bakkemannskapet foran en løpsk jumbojet.

- Når andre prater eller gjør noe på scene, må du sørge for å være mest mulig i ro slik at du ikke stjeler oppmerksomhet. Da 
   blir det vanskelig for publikum å følge historien.

- Om du ikke kan unngå å bli stående reH foran noen, sørg for at du har minst en armlengdes avstand mellom deg og din 
   samtalepartner frem Sl din samtalepartner selv beveger seg nærmere. 

- Gi øyekontakt Sl de du prater med, snakker du med en gruppe, spre øyekontakten rundt i gruppa og sørg for at du ser på alle 
   som er interesserte i å høre på hva du har å si. 

- Bruk passende ansiktsuHrykk (smile, sint, lei seg osv).

Les utklippa på side 2 på ulike måter: 

• Stå i ring (al le leser høyt):
  - som et barnehagebarn
  - som en flykaptein
  - som en lege
  - som en oberst
  - som en advokat
  - som en værmelder

• Lese Al hverandre:
  - med sint stemme
  - med blid stemme
  - med sur stemme
  - med morsom stemme
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Speiløvelsen

Gå sammen i grupper på 2. 
Den ene lager bevegelser 
som den andre speiler.

Overse,eren

Noen sier noe på tullespråk, du som 
overse:er skal forklare hva som blir sagt.

Dikte en historie

Improviser og lag en historie som du viser 
alene.

Oppfør deg som …
- oppfør deg som en lege
- oppfør deg som en pasient
- oppfør deg som en advokat
- oppfør deg som en prest
- oppfør deg som kongen
- oppfør deg som en statsminister
- oppfør deg som en kjendis på rød løper

Vise u,rykk og følelser
(overdriv bevegelsene)

- du er lei deg fordi kjæresten har slå: opp
- du er redd fordi du har få: bot
- du er redd fordi du skal gå hjem en sen høstkveld
- du er redd fordi flyet du si:er på holder på å styrte
- du er sint fordi noen har vasket T-skjorten din og ødelagt den
- du er sint på et søsken fordi han/hun har ta: noe fra deg
- du er glad fordi du har vunnet 25 mill ioner i Lo:o
- du er l ikegyldig fordi når kjæresten frir Jl deg
- du er nærvøs fordi du skal ta en blodprøve
- du er nærvøs fordi du må snakke med skjefen om noe




