
Den perfekte samtalen
av Imploding Fictions

VIKTIG informasjon til læreren
Kjære lærer!

Vi gleder oss til å komme og spille på deres skole, og for akkurat din klasse! I dette skrivet er det
viktig informasjon som vi setter stor pris på om du setter deg inn i:

! Forestillingen spilles som skjult teater. Det er essensielt at elevene ikke vet at det er teater.
Elevene må tro at det er et foredrag. Ellers fungerer ikke opplevelsen. 

! Følgende informasjon bør gis til elevene på forhånd:

Den perfekte samtalen
Tenk om du kunne oppnå akkurat det du ville bare ved å si de rette tingene? Dette foredraget

lærer deg hvilken makt og påvirkningskraft som ligger i ord. Plukk opp praktiske tips og triks for
hvordan du kan påvirke andre mennesker - lærere, foreldre, potensielle kjærester - og få alt

akkurat sånn du vil ha det... 

! Om å være et godt publikum: Vi har allerede vært rundt i en del forskjellige klassemiljøer.
Når elevene er engasjerte og følger med er det en glede å spille. Når de er urolige og ikke
bryr seg om det som skjer er det forferdelig tungt. Vi setter stor pris på om du kan snakke
med din klasse om det å være et godt publikum under et foredrag, og om det å ha respekt for
foredragsholder og for de som ønsker å følge med. 

! Vi håper du er tilstede under hele foredraget. Vi har opplevd lærere som går halvveis, og det
sender dårlige signaler til elevene om viktigheten av det som foregår. 

! Selv om skuespilleren på scenen later som hun er en foredragsholder, så er det viktig at hun
ikke behøver å være streng lærer. Det ødelegger for empatien som rollefiguren bør få fra
publikum. Derfor setter vi pris på om læreren tar ansvaret for å roe ned eventuelle
bråkmakere. Det er jo også mye lettere å skape ro og orden for deg som kjenner elevene og
kan navnene deres. Dersom det er for mye uro ber vi om at bråkete elever sendes ut.

! Du finner undervisningsmateriale på:
www.oysteinbrager.com/forestillinger/den-perfekte-samtalen/ 
Dette er laget med tanke på å kun brukes i etterkant av forestillingen.

Vi sees!
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