
NAMN:
KLASSE :

⎬

UTPRØVING
DRAMA

Les utklippa på side 2 på ulike måtar: 

• Stå i ring (al le les høgt):
  - som eit barnehagebarn
  - som ein flykaptein
  - som ein lege
  - som ein oberst
  - som ein advokat
  - som ein vérmeldar

• Lese Al kvarandre:
  - med sint stemme
  - med blid stemme
  - med sur stemme
  - med morosam stemme

⎬

KROPPSSPRÅK

- Unngå å krysse armar føre brystet, og unngå å halde glas/koppar/flasker opp føre kroppen. 

- Ta opp liI plass. Ikkje krymp deg saman i stolen eller der du står, vis at du eig området du står i. 

- Opp med brystkassa, men slapp av i skuldrene såg du ikkje overdriv. 

- Lei med hoMe og brystkasse når du går – sjå fram og opp, ikkje ned i bakken! 

- Gå målmedvitent sjølv om du ikkje eigentleg har eit mål. DeIe betyr eit behageleg tempo, ikkje for fort, då verkar du stressa, 
  og ikkje for sakte, då ser du sløv og sluntrande ut. 

- Bruk gjerne hender Sl gesSkulering, men sørg for å bruke rolege og bestemte bevegelsar. Ikkje fikl med fingrane, og ikkje la 
   hendene dine fly rundt som bakkemannskapet føre ein løpsk jumbojet.

- Når andre pratar eller gjer noko på scene, må du sørge for å vere mest mogleg i ro slik at du ikkje stel merksemd. Då 
   blir det vanskeleg for publikum å følgje historia.

- Om du ikkje kan unngå å bli ståande reI føre nokon, sørg for at du har minst ein armlengdes avstand mellom deg og 
   samtalepartnaren din fram Sl samtalepartnaren din sjølv rører seg nærare. 

- Gi augekontakt Sl dei du pratar med, snakkar du med ei gruppe, spreie augekontakten rundt i gruppa og sørg for at du ser på 
   alle som er interesserte i å høyre på kva du har å seie. 

- Bruk passande andletsuIrykk (smile, sint, lei seg osb).



UTPRØVING
DRAMA

Speiløvinga

Gå saman i grupper på 2. 
Den eine lagar rørsler som 
den andre speiler.

Overse.aren

Nokon seier noko på tullespråk, du som 
oversetjar skal forklare kva som blir sagt.

Dikte e historie

Improviser og lag ei historie som du viser 
åleine.

Oppfør deg som …
- oppfør deg som ein lege
- oppfør deg som ein pasient
- oppfør deg som ein advokat
- oppfør deg som ein prest
- oppfør deg som kongen
- oppfør deg som ein statsminister
- oppfør deg som ein kjendis på raud løpar

Vise u.rykk og kjensler
(overdriv rørslene)

- du er lei deg fordi kjærasten har slåC opp
- du er redd fordi du har fåC bot
- du er redd fordi du skal gå heim ein sein haustkveld
- du er redd fordi flyet du sit på held på å styrte
- du er sint fordi nokon har vaska T-skjorta di og øydelagt ho
- du er sint på eit søsken fordi han/ho har taC noko frå deg
- du er glad fordi du har vunne 25 mill ionar i LoCo
- du er l ikegyldig fordi når kjærasten frir Jl deg
- du er nærvøs fordi du skal ta ein blodprøve
- du er nærvøs fordi du må snakke med skjefen om noko




