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EN MUSIKTEATER I SAGANS VÄRLD!

I föreställningen träffar vi Sigrid och draken, men 
även Sigrids farfar och hennes häst Grane, fåglar 
som sjunger och smeden som smider svärdet som 
ska bekämpa draken. Vi lär oss att man kan göra 
nästan vad som helst om man bara vågar försöka 
och att man ALDRIG ska väcka en drake som sover!

Den odödliga berättelsen som ursprungligen 
handlar om Sigurd Fafnesbane har berättats i över 
1000 år och lever kvar med oförminskad kraft idag 
i böcker och filmer som Sagan om Ringen, Harry 
Potter och Game of Thrones.

Sagan har inbyggda verktyg för språkutveckling och 
känslomässig utveckling.
I föreställningen får barnen uppleva ett äventyr, 
interagera, rytmisera, räkna, rimma och sjunga 
tillsammans med spännande musikinstrument och 
riksspelman Anna Rynefors, dessutom ligger stor 
fokus på att klara av starka känslor som rädsla och 
mod.

Medverkande: Anna Rynefors  sång, lyra, stråkharpa, svensk säckpipa & slagverk
Regi: Anna Karin Sersam
Video från föreställningen: www.annarynefors.se/sigridochdraken/youtube/

Vikingatida sagor, kvinnliga krigare och draklegender vävs samman till en spännande 
familjeföreställning för barn 3-10 år.

SIGRID OCH DRAKEN,
PRAKTISK INFORMATION:

Ålder: 3-10 år
Längd: 35 min.
Max publik: 60
Storlek på scen: 4 x 5 m
Byggtid/Rivtid: 60/45 min
El: Ja, vanligt vägguttag
Mörkläggning krävs: Nej
Koppling till läroplan: Musik, 
språkförståelse, läsfrämjande, 
bild, slöjd, historia, värdegrund



SKAPANDE FÖRSKOLA

SKAPANDE SKOLA
Så här kan ett Skapande skola-projekt se ut baserat på fyra medverkande klasser. Hör 
gärna av er för frågor och mer info; självklart kan ni påverka innehåll och upplägg efter era 
önskemål och behov.

Förberedelser
Projektet med eleverna startar med en kort video där vikingatiden levandegörs och klassen 
får ett uppdrag som kan utföras tillsammans eller individuellt. Uppdraget består i att skriva 
en spännande berättelse så som vikingarna skrev sina sagor. Pedagoghandledning med 
paralleller till läroplanen finns.

Första besöket
Workshops klassvis 40 min x 4 klasser
I workshopen berättar vi elevernas egna saga som förstärks dramatiskt av livemusik från 
vikingatida instrument samt rytmik och bodypercussion av eleverna själva.
Vi lär oss även en sång som ingår i föreställningen och pratar om musik på vikingatiden. Vi 
pratar också om starka känslor som rädsla och mod och att våga gå till handling vare sig det 
handlar om att slåss med drakar eller att våga läsa upp sin berättelse för klasskompisar.

Andra besöket
Två föreställningar, 40 min x 2 klasser
Eleverna får se föreställningen ”Sigrid och Draken”. Efter interaktiv föreställning bjuds 
eleverna in till samtal om vikingatidens mytologi, samtid, om människorna var lika eller olika 
dagens människor och hur det skulle kännas att själv slåss mot en drake.

anna rynefors • tel. 0762-42 27 67 • info@annarynefors.se
www.annarynefors.se • www.facebook.com/sigridochdraken


