{ LEI1A02(1) - Leiktækni I }
Námsáætlun, vorönn 2021
Kennari/kennarar:

Netfang/netföng:

Guðmundur Elías Knudsen

gudmundurk@bhs.is

Lýsing:
Nemendur fá grunnþekkingu í lögmálum hreyfinga og líkamlegrar tjáningar sem nýtast fyrir
listsköpun leikarans.
Námskeiðin skiptast í tvær til þrjár lotur þar sem kennd er sértæk hreyfilist, þar sem nemendum er
ætlað að öðlast grunnhæfni á ólíkum sviðum sem öll snúast um að vinna með líkamann og
hreyfingu hans.
Meðal þess sem kennt verður er:
Tækniæfingar (labb 1&2-groundshake) ‚
Grunnur af sviðs bardaga - Slapstick
1v1 Bardagi (Settur bardagi)
Kennsluaðferðir:
Verkleg kennsla – Nemendur semja sitt eigið Groundshake og hópbardaga

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.
Grunn þekking a sviðs bardaga og þekkingu á eigin líkama og hreyfigetu.
Grunn skilning a líkamsstöðu og samvinnu.
Agi og metnarður
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
● Sameina leik og hreyfinga á sviði og gera það af öryggi
● Vinna út frá settum hreyfingum
● Öðlast dýpri skilning á eigin líkama og getu
Taka þátt í sviðsetningu og stuðla að góðri samvinnu og samskiptum

Námsmat:
Tækniæfingar:
30%
1. Labb1 - 10%
2. Labb 2 - 10%
3. G.sh - 10%
Sjálfsmat - Greinagerð
10%
Settur bardagi 1v1
20%
Kennaramat - Símat
20%
Beat
20%
{Sundurliðað, tímasetningar í töflu á baksíðu}

Námsgögn:
Æfingar föt. (EKKI GALLABUXUR) Glósubók/stílabók

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Ekki mæta i gallabuxum.
Vinnum að því að gera “innskot” með hóp bardaga sem verður líklega i sýnt öllum að óvörðu.
Staðsetning enn óákveðin
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3.-7. maí

Allt efni yfirfarið
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10.-14.
maí

Vonandi getum við sýnt eitthvað
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Námsþættir

Námsmatsþættir

6.-8. jan.

Labb 1 & 2 kennt
Beat 1-2-3-4 og þeirra

Allt yfir farið byrja á 1v1 ef leyfir

Varða I

Vorhlé

Vorhlé

Upprifjun á öllu efni
Upprifjun/upphitun 1v1 klárað
Allt efni yfir farið byrja á slapstick ef leyfir (hópslagsmál)
Hópslagsmál

Varða II

Páskaleyfi
páksaleyfi
hópslagsmál
hópslagsmál
Allt efni yfirfarið

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Kennslu lýkur

