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Forumteater kursus

Kurset er for dig der:
• Jobber med mennesker feks lærere, veiledere, psykologer, miljøarbeidere,
ansatte i barnevernet, organisasjoner, kirken e.l
• Er nyssgjerrig på hva forumteater er og kan brukes til, eller trenger (ny) inspirasjon for å bruke dette verktøyet (mer) i jobben din.
• Tror på at vi mennesker er mer enn bare prat - at kropp og rom også er en
viktig faktor.

UNDERVISER - Birthe Blåbjerg Jakobsen.
Kunstnerisk leder i Forumteatret Prisme.
Arbeider som skuespiller, konfliktmegler,
spilleder og instruktør.
Har som den første scenekunstner i Danmark fått støtte av Statens Kunstfond til sitt
arbeid med å utvikle forumteater til moderne kontekst.
Har arbeidet med forumteater og interaktivt teater siden 2006. Hennes passion for
forumteater er enorm, et fyrverkeri av en
dame og en stor inspirator.
Se mere: www.forumteatretprisme.dk
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Hva kan du bruke forumteater til:

Hvor kommer det fra:

Hvorfor virker det:

Det kan bl.a brukes til organisasjonsutvikling,
kommunikasjons- og konflikthåndtering, til
å sette søkelyset på temaer som kan være
vanskelige å snakke om/ skape engasjement
rundt, holdningsskapende arbeid osv
Formålet med teknikken er å skape mot og
handlingskompetanse, se muligheter i eget liv,
forberede seg til fremtiden og trene seg påvirkeligheten.

Forumteater er et verktøy, som ble oppfunnet i Sør Amerika for 50 år siden. Siden har
det spredt seg verden over takket være dets
fenomenale “empowerment” egenskaper
og evne til å skape et læringsrom hvor både
kropp og hjerne lærer/husker.

Forumteater er et verktøy, som trener forbindelsen mellom hjerne, hjerte og handling.
Med fokus på kropsspråk, maktbalanser i relasjoner, innsikt i verdier og følelseslandskap,
får deltakerne i en forumteater-session økt bevissthet om egen rolle i en lignende situasjon.
Muligheter og reaksjonsmønstre prøves ut, og
det gir perspektiv og energy
Den kroppslige, ikke-intellektuelle og ikke-diskuterende tilnærmingen gjør at deltakerne
ser nye sider ved seg selv, situasjonen og av
hverandre.
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Dette får du
på
kurset

• En av Europas aller beste instruktører innen forumteater, for
første gang i Norge.
• Et topp kompetent sted til å lære deg trinn 1-2-3 i forumspill
og hente inspirasjon til å jobbe videre med dette verktøyet.
• 3 forskjellige oppbygninger av forumspill.
• 5 grep som joker/spilleder benytter for å stimulere spillet.

Forumteater
Slik foregår det:

Se mere
www.spillopperiet.no
&
www.forumteatretprisme.dk

Forumteater - slik foregår det
Konfliktsituasjonen spilles én gang. Deretter
går en utveksling mellom tilskuer og scene i
gang; dette styres av spillederen/jokeren.
Publikum inviteres til å komme med forslag
til, hvem som skal gjøre eller si noe annerledes oppe på scenen, så situasjonen
utvikler seg
i en mer positiv retning.
Spillederen oppfordrer til at mange ulike
muligheter blir prøvd ut, og at det løpende
reflekteres over mulighetene.
Videre har spillederen ”en rekke kort på
hånden”, som kan brukes for å få deltagerne
engasjert og gå i dybden på temaet.
Deltakere i en forumteater-session har
mulighet for å øve seg i å håndtere noen av
de problematiske situasjoner, de gjenkjenner fra
hverdagen. Samtidig får de en økt forståelse
for hva som står på spill for de andre impliserte parter i en gitt situasjon.
Forumteater har bl.a. den styrke, at det på

én og samme tid skaper energi og bevisstgjør på en rekke plan, herunder kommunikative,
holdningsmessige og strukturelle.
Humoren er i høysetet, når publikum ser
seg selv i forestillingens lett gjenkjennelige
personer og situasjoner. Latter gir energi og
fellesskapsfølelse, og er en god drivkraft for
endringer i fremtiden.
• Ideer og mangfold er en styrke.
• Åpninger er noe annet enn løsninger!
Forumteater kan skape rom for deltakerne
til
• å skape mot og handlingskompetanse.
• å se muligheter i eget liv .
• å forberede seg på fremtiden.
• å trene seg på virkeligheten.

