HGL2A05(1) Hreyfigrafík í leiklist 20202
Námsáætlun, haustönn 2020
Kennari/kennarar:
Guðmundur Elías Knudsen

Netfang/netföng:
gudmundurk@bhs.is /
gummielias@gmail.com

Lýsing:

Námskeiðslýsing samkvæmt námskrá.
Nemendur fá grunnþekkingu í lögmálum dansins, hreyfingar og líkamlegrar tjáningar
sem nýtast fyrir listsköpun leikarans. Áhersla er lögð á einlægni og trúverðugleika í
skapandi vinnu þar sem Ímyndunaraflið er virkjað. Nemendum er kynnt hið daglega
látbragð mannsins og hvernig líkamstjáning er notuð í kvikmyndum og öðrum
miðlum.
Unnið er út frá eigin persónu í spunavinnu þar sem áhersla er lögð á þekkingu á
eigin líkama og hreyfigetu.
Nemendur vinna undir stjórn kennara að dans- og spunaverki sem sýnt er í lok annar
samhliða því gera þau vinnubók um ferlið og skila í lok annar. (starfendarannsókn)

Þekking, leikni, hæfni:

Nemandi á að hafa öðlast þekkingu á:
 þeim grunnþáttum sem einkenna líkamlega tjáningu
 skilning á þeim aga sem einkennir árangur í starfi leikara,
 þekkingu á spunavinnu og virkjun ímyndunaraflsins
 skilning á líkamstjáningu í daglegu látbragði
 þekkingu á eigin líkama og hreyfigetu
 sameina leik, söng/texta og hreyfinga á sviði og gera það af öryggi
 vinna út frá eigin persónu í spunavinnuöðlast dýpri skilning á eigin líkama og
getu
 taka þátt í sviðsetningu og stuðla að góðri samvinnu og samskiptum

Námsmat:

•

Sýning 50%

•

Vinna í tímum / Símat 15% - (nemendur verða mettnir út frá virkni í tímum, með umræðum,
skapandi vinnu og gæðum í samvinnu og mætingu)

•

kennaramat 15% (Metnaður og Agi)

•

sjálfsmat 20% (loka skýrsla)

{Sundurliðað, tímasetningar í töflu á baksíðu}

Námsgögn:
Íþróttaföt - EKKI GALLABUXUR
Ýmislegt efni fyrir sýningu.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
HGL mun hafa sýningu í Hlöðunni í lok annar, sem verður byggð á ykkar hugmyndum og samvinnu
Með fyrirvara um breytingar.

Vika

Dags.

Námsþættir

34

Kynning á áfanga – hópefli (groundshake)

40

18.-21.
ágúst
24.-28.
ágúst
31.ág.4. sept.
7.-11.
sept.
14.-18.
sept.
21.-25.
sept.
28.sept2. okt.

41

5.-9. okt.

Sk 3 af 3 – Sk 3 af 3

42

Raða saman sýningu – Raðasaman sýningu

43

12.-16.
okt.
19.-23.
okt.

44

26.-30.
okt.

Uppfæra það sem vantar (video/hljóð/búningar) – Atriði 1 synt af
öllum hópum

45

2.-6.
nóv.
9.-13.
nóv.
16.-20.
nóv.
23.-27.
nóv.
30.nóv.4. des.
7.-11.
des.
14.-17.
des.

Atriði 2 sýnt – Atriði 3 sýnt

35
36
37
38
39

46
47
48
49
50
51

Námsmatsþættir

Hópefli (ground+nýtt) – hópefli (nýtt+hópspuni)
Hópefli (yfirferð) – Þemi ræddur og skipt í 3 hópa 4+4+3
Hópar byrja að skapa- Sköpun 1 af 3
Sköpun 1 af 3 - Sk 1 af 3
Sk 2 af 3 – Sk 2 af 3
Sk 2 af 3 – Sk 3 af 3

Hreynsun á efni

Varða I

Hausthlé

Varða II

Sameiginlegur dans saminn – kára dansinn
Renna - renna
Rennsli – rennsli (vonandi í Hlöðu)
(Sýning) undirbúningur fyrir Sýningu – undirbúningur fyrir sýningu.
Kennslu lýkur

Einkunnaskil

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Varða III

