Tidsresenärerna: Disas sång
Ett lajv i serien Tidsresenärerna där vi tar oss till bronsåldern.

Det magiska väsenet Tid har gömt saker i forntiden. För att inte
ställa till historien letar hen efter några modiga äventyrare som
kan följa med tillbaka till Stenåldern för att hitta sakerna. Men var
ska Tid får tag på en grupp modiga äventyrare?
Att åka tillbaka i tiden för att se de ﬁna hällristningarna var en
riktigt kul idé, tänkte Tid, medans hen tog på sig sin ryggsäck och
började kånka sina påsar. Allt som behövs nu är att hitta dem. Om
jag bara går en bit åt väster så borde det gå bra, vattnet borde ligga
däråt.
Kvistarna knakade under Tids fötter och mörkret faller snabbt, det
blir lite läskigt i skogen med alla ljud. Tid bestämmer sig för att
vända tillbaka till tidslopen. Hen skyndar sig tillbaka och gömmer
undan sina saker hen har haft med sig. Plötsligt hörs ett
trummande. Nej, ﬁnns det folk i närheten också! Tid vågar inte
stanna kvar själv för att se efter utan beger sig iväg framåt i tiden.
“Jag kommer komma ihåg att jag ﬁck sjunga ” - Deltagare 8 år

Lajvdagens innehåll
Lajvet utspelar sig under bronsåldern precis när människor började med stensättningar.
Som alla koncept i Tidsresenärerna inleds det med en specialskriven saga som läraren
läser för barnen innan lajvet. När vi kommer till klassen förklarar vi för dem vad lajv är
och gör lite övningar för att leka fram hur deras roller kan vara. Efter det går vi direkt ut
i skogen och träffar Tid som tar med dem på deras äventyr.
I bronsåldern träffar de Bur och Ravn som har hittat några av Tids saker. Ravn berättar
och sjunger om deras hövding Disa som nu ska brännas och Bur berättar om sin farbror
som varit ute på handelsfärder. Tillsammans skapar vi en fortsättning på sagan som de
hört tidigare. Vi har alltid med all den dräkt och rekvisita som behövs.

Tidsåtgång

En halvdag. Går att lägga utomhuslunch med klassen inom lajvtiden.

Lokalbehov

Årskurs F-3

Utomhuslajv i skogsmiljö. Gärna med
tillgång till eldstad och nära toaletter.
Fördel är om det är max fem minuter
gångavstånd till klassrummet så vi kan
hålla workshops inomhus.

Antal deltagare

Vuxna medverkande

Målgrupp

Max 30 per speltillfälle.

Kontakt

Vi behöver en lärare per klass som är
med hela dagen. Det är viktigt att det är
samma lärare hela dagen. Läraren
kommer få en roll och delta i lajvet

För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se.
Det ﬁnns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se.

