
Inspirationsmateriale til



Til de voksne:
Vi har lavet dette inspirationsmateriale, 
som kan hjælpe til at forberede børnene 
på forestillingen Min farmors spøgelse 
og på oplevelsen i teatret. I skal ikke nød-
vendigvis lave alle øvelserne, men kan 
udvælge og lave præcis dem, I synes, 
er gode at lave sammen med netop jeres 
børn. Nogle øvelser er gode til de store 
børn i aldersgruppen, og nogle er gode 
til de små børn. Fælles for øvelserne er, 
at de kan hjælpe børnene til at føle sig 
trygge og mere velkendte med det, der 
skal ske - både emnet, forestillingens 
udtryk og det at gå i teatret.

For de mindste i målgruppen, der måske 
ikke har prøvet at være i teatret før, kan 
det godt være en overvældende oplevel-
se. Jo mere man føler sig velkendt med 
det, der skal ske, jo mere kan man bare 
nyde al magien og det sjove, flotte og 
spændende i teatret. 
Derfor kommer vi også ud, lige inden 
forestillingen starter, og møder jer i 
foyeren og hilser på børnene, som en lille 
intro til forestillingen. Det har vi gode 
erfaringer med til denne aldersgruppe.

Håber I kan få sjove og spændende 
snakke og oplevelser ud af disse øvelser.
Vi glæder os til at se jer!

Kærlig hilsen Ingrid og Saga Collective.

www.sagacollective.dk

Følgende tekst er ment som højtlæsning for børnene:

Kære du, som skal ind at se  
Min farmors spøgelse.
Lige nu er vi i fuld gang med at lave forestillingen Min farmors spøgelse klar, til du kommer ind 
og ser den sammen med en masse andre børn. 

Forestillingen hedder Min farmors spøgelse, fordi det er lige præcis det, den handler om! Den 
handler om en pige, hvis farmor dør og bliver til et spøgelse. Det der med døden kan godt være 
svært at forstå, og nogle gange kan det også være svært at tale om, fordi man selv eller de 
voksne kan blive så underligt triste, når man prøver. 
Måske har du selv oplevet eller hørt om, at nogen døde. En bedsteforælder, et kæledyr eller 
måske har du hørt noget om det i TV eller i en film.

Så hvad er det egentlig for noget? Hvad sker der, når man dør? Hvor kommer man hen?

I den forestilling, vi er i gang med at lave, er døden blevet til en magisk, farverig og eventyrlig 
rejse. Farmor, hun er fløjet op til en planet, der hedder Dødsplaneten, og her er der mange dejli-
ge steder, som alle sammen er lavet af minderne om farmor. 
Ved du, hvad et minde er? Sådan nogle har du nemlig garanteret allerede en masse af! Et minde 
er alle de ting, vi husker, som måske får os til at smile, eller grine eller rynke på næsen. Måske 
hvordan farmors hår strittede den dag, I legede pudekamp, eller måske den søde duft af te med 
mælk, som farmor altid lavede til dig i sine kæmpestore tekopper.

Min farmors spøgelse er danseteater! Det vil sige, at i stedet for at tale i forestillingen, så 
fortæller vi historien med dans, musik, lys og billeder, der bevæger sig. Så når I kommer ind i 
teatret, og alle sidder ned, bliver lyset i salen slukket, så man bedre kan se alt det spændende, 
der sker på scenen! Hvis man er bange for mørke, kan det være en god idé at sidde tæt ved en 
af de voksne, der er med i teatret.

Vi har samlet nogle billeder og fundet på øvelser og lege her, som kan forberede dig på, når 
du skal ind at se Min farmors spøgelse. Vi håber, du har tid til at prøve dem sammen med dine 
venner i skolen eller børnehaven, en pædagog, en lærer eller dine forældre.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig i teatret!

Hav det godt så længe og hils din farmor;-)

Kærlig hilsen Ingrid



Billederne her har vi tænkt som inspiration til en snak med børnene om bedsteforældre, om 
minder, om hvad døden er og hvor man rejser hen, når man dør



Dans din farmor
Til denne øvelse skal I bruge: Musiknummer 1 på 
cd’en.

Prøv at tænke på en af dine bedsteforældre, eller en 
anden ældre mand eller dame, du kender.
Hvordan bevæger de sig? På hvilken måde bevæger 
de sig anderledes end fx dig? Bevæger man sig på 
en særlig måde, når man er gammel? Er det tungere 
eller lettere at bevæge sig? Er man lænet forover eller 
bagover? Bevæger man sig hurtigt eller langsomt? 
Går den, du kender med høje hæle eller lave hæle? 
Bruger de måske stok?

a) Sæt musiknummeret på og prøv at dans ligesom 
dem. 
b) Hvis I gerne vil gøre det sværere, kan I lave det 
til en stop-dans, hvor en voksen slukker for musik-
ken pludselig, og så skal man fryse helt stille som en 
farmor-statue.
c) I kan også lave Kongens Efterfølger og danse 
hinandens bedsteforældre.

Hinkeruder 
Til denne øvelse skal du bruge:
Et stykke kridt og et stykke asfalt, du gerne må tegne på.

I forestillingen rejser pigen og farmoren ved hjælp af en 
magisk hinkerude.

Prøv selv her:
Tegn en hinkerude. 
Så gælder det om at hinke fra felt til felt, nummer til num-
mer, uden at røre stregerne. For enden skal man vende 
en hel gang rundt og hoppe tilbage.

Når I har tegnet en hinkerude, så prøv at se om I kan:
Hinke med hænderne på ryggen.
Hinke med hænderne over hovedet.
Prøv at sætte musik på og hink i takt til musikken.
At hinke to og to, stadig uden at røre linjerne. Det hjæl-
per at holde armene om ryggen. Husk det gælder om at 
følges ad, ikke om at komme først!

Balancér på stjernerne
Til denne øvelse skal du bruge:
Et stykke kridt og et stykke asfalt, du gerne må tegne på.

Bed en voksen tegne krydser på asfalten. Der skal ikke 
være længere mellem krydserne end børnenes skridt. 
Men gerne så langt, som det største skridt de kan tage.
Prøv så at træde fra stjerne til stjerne uden at røre 
asfalten imellem. På hver stjerne prøver du at lave en 
balance på et ben, eller på en arm, numser eller hoved, 
hvis du kan det!

Hvor tror du, man kommer 
hen, når man dør?
Til denne øvelse skal I bruge: Papir, farveblyanter og 
musiknummer 2 på cd’en.

Prøv at lyt til musikken, luk øjnene hvis du har lyst. Og 
så forestil dig, hvor du tror, man kommer hen, når man 
dør. Hvordan ser der ud? Hvilke farver er der?

Mindeboble
Til denne øvelse skal I bruge: Musiknummer 3 på cd’en.

Sæt musikken på og luk øjnene. Prøv at tænk på et 
rigtig godt minde, du har. Noget der er sket, som du altid 
kan huske, og som har gjort dig rigtig glad.
Læg dig ned på ryggen og spil mindet inde i dit hoved 
ligesom en film.

Når musikken slutter, så prøv med øjnene lukkede at 
fortælle de andre om mindet. 
Lad en voksen prikke forsigtigt til den, der fortæller, så I 
kan beholde øjnene lukkede.
Hver gang en har fortalt sit minde, siger alle tak for 
mindet (stadig med øjnene lukkede), for det er lidt ligesom 
at få en gave, når nogen deler et minde med dig.
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Spørgsmål og øvelser til efter forestillingen
1) Prøv at beskrive farmoren i forestillingen. Hvordan var hun? Hvordan fik du indtryk af, 
hvordan hun var, uden at hun sagde noget. Hvad var særligt ved hendes bevægelser? (du kan 
vise det, hvis det er svært at beskrive med ord)

2) Prøv at beskrive pigen i forestillingen. Hvordan var hun? Hvordan fik du indtryk af, hvor-
dan hun var, uden at hun sagde noget. Hvad var særligt ved hendes bevægelser? (du kan vise 
det, hvis det er svært at beskrive med ord)

3) Kan du beskrive musikken? Hvilke stemninger oplevede du i musikken? 

4) Kan du med dine egne ord beskrive, hvad forestillingen handlede om? Hvad var det for en 
historie, du oplevede? (Og husk at man kan godt have oplevet forskellige ting. Der er ikke noget 
rigtigt og forkert)

5) Hvis du skulle have lavet forestillingen, hvad ville du så have lavet anderledes? Hvorfor?

6) Hvad var det bedste sted i forestillingen?

7) Hvad synes du, forestillingen fortalte dig om døden?

8) Prøv at tegne, hvad du tror, der sker, når man dør. Hvilke farver er der? Hvordan ser der 
ud? Hvis du tegnede inden, du så forestillingen, har du så fået noget inspiration fra Dødsplane-
ten?

Links til yderligere litteratur og film om emnet:

Velthuijs, Max: Liv og død, Alma.
Billedbog. Frø, Gris, And og Hare finder en smuk dag en 
død solsort. De bliver kede af det, og giver solsorten en fin 
begravelse. Anbefalet fra 2 år.

Leunbach, Budda: Mor, hvor er de døde henne? Dansk 
Psykologisk Forlag. 
Gennem samtaler med deres mor får Per og Tora på 6 år og 
Lisa på 4 år svar på deres spørgsmål om død og begravelse, 
og om man kommer i himlen. 

Hammer, Victoria: Farmor og paradiset, Thorup. 
Farfar er død, og er taget til Paradis. Der kommer man 
nemlig hen, når man dør, har farmor fortalt. I Paradis synger 
fuglene, og der er aldeles fantastisk. Men pigen er alligevel 
bekymret, for farfar har glemt sit høreapparat. Med farmor 
drager pigen ud for at lede efter Paradis, så de kan give 

farfar hans høreapparat og penge til bussen hjem. Anbefalet 
fra 3 år.

Ringtved, Glenn: Græd blot hjerte, Gyldendal.
Fire børn forsøger at holde Døden, der er kommet for at hen-
te deres meget syge farmor, ude af huset. De inviterer ham 
på en kop kaffe for at trække tiden ud, og Døden lærer dem 
at glæde og sorg hører sammen, ligesom liv og død hænger 
sammen. Da Døden går igen, tager han farmors sjæl med 
sig, og børnene finder trøst i Dødens historier. Anbefalet fra 
5 år.

På www.filmstriben.dk er der flere små novellefilm om at 
miste fx et familiemedlem eller et kæledyr.

Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet undervisningsmateri-
alet OmSorg om børn i sorg. 
Bestilles på www.cancer.dk/omsorg 

ØVELSER



Min farmors spøgelse
– en visuel fantasi om døden for 3-7 årige
af Reumertnominerede Saga Collective

Spiller på Københavns Musikteater 6. – 18. november 2012

ti, on, fr kl. 9.30 og kl. 11       to kl. 9.30 og 14.30       lø kl. 12 og kl. 14       sø kl. 14 og kl. 16
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www.kobenhavnsmusikteater.dk
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