
DRAMA WORKSHOPS PÅ ENGELSKA
Utveckla självförtroende, kommunikation och kreativt tänkande

Gothenburg English Studio Theatre erbjuder allt från halv- till heldagar 
eller  längre samarbeten.

”Det var ett bra sätt att lära sig på för det var enkelt att förstå och roligt. jag 
har lärt mig många nya ord och lekar. Det var den bästa 

dagen på hela veckan!”

”Vill återigen förmedla både mina kollegors och eleverna stora glädje med 
att få ha sett och varit delaktiga i er workshop. Har bara hört positivt, och av 

många.” - Erik, lärare

Vår Drama Workshop kan skräddarsys efter 
era önskemål och kan täcka flera olika ämnen 
och aktiviteter; Konflikthanering, kreativt 
skrivande, historia, rollspel, improvisation 
eller dramaövningar. Detta innebär unika 
möjligheter för era elever att utforska 
annorlunda situationer och kulturer.

Teater kan på ett naturligt sätt utveckla elevers 
kommunikation och problemlösning och visar 
sig ofta vara ett utmärkt verktyg för att tackla 
exempelvis mobbing och rasism.

Våra workshops leds av minst två 
professionella, engelsktalande skådespelare 
från GEST som studerat på universitet i 
ett engelsktalande land. Dramaövningarna 
anpassas efter olika nivåer och genomförs på 
engelska. 

Att träna engelska går altid bäst när inte 
språket står i centrum, utan blir ett medium för 
något roligt och utmanande! 

För mer information, kontakta oss på cld@gest.se eller 031 - 42 50 65
Våra workshops kan finansieras delvis eller helt utav Skapande Skola.



.

BOKNINGSINFORMATION
DRAMA WORKSHOP PÅ ENGELSKA

9 - 19 år

Engelska

Halvdag: 2,5 h
Heldag: 5 h
Eller enl. överenkommelse

30 elever

Klassrum eller annan lämplig lokal på er skola.

Halvdag: 8 500 SEK
Heldag: 14 000 SEK
Eller enl. överenskommelse

Våra workshops kan delvis eller helt finansieras utav 
Skapande skola eller eventuella arrangörsstöd.

Drama Workshop på Engelska är bokningsbar 
för turné t.o.m. 31 dec 2021

MÅLGRUPP:

SPRÅK:

LÄNGD:

MAX DELTAGARE

LOKAL:

PRIS:

VÄNLIGEN NOTERA:

TURNÉ:

Elin Smederöd, projektledare
cld@gest.se
www.gest.se/schools
031 - 42 50 65

GOTHENBURG ENGLISH STUDIO THEATRE, CHAPMANS TORG 10BV, 
414 54 GÖTEBORG, TEL: 031-42 50 65

KONTAKTA VÅR CREATIVE LEARNING DEPARTMENT 
FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING


