
Kære lærer

Dette materiale er tiltænkt til brug i undervisningen, efter I har været på Teatret Masken og opleve forestillin-
gen ”Gøglerens hjerte”. Materialet kan med fordel anvendes sammen med den udleverede brochure fyldt med 
forestillingsbilleder til at genopfriske forestillingen sammen med eleverne.

Forestillingen spænder over en bred aldersgruppe, så materialets opgaver er udarbejdet således, at der både er 
lidt til den refleksive, den kreative, den kropslige og den fantasifulde elev – og vi håber, I selv vil være med til 
at differentiere opgavernes sværhedsgrad i forhold til jeres givne målgruppe.

Rigtig god fornøjelse med materialet!

Undervisningsmateriale

Gøglerens hjerte
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Gøglerens hjerte er en stærk og rørende fortælling

Da den unge pige Masina i oprør mod sine forældre og længsel efter frihed løber hjemmefra, løber hun lige 
ind i den gamle gnavne gøgler Zappo, som er overbevist om, at han ikke har brug for nogen andre end sig 
selv! Zappo mærker hele tiden stik i hjertet, samtidig med at han er yderst svær at stikke i, men Masina for-
mår dog alligevel at vinde både hans hjerte og en plads ved hans side i gøgler-motorcyklen – og deres fælles 
eventyrrejse på landevejene begynder.

Først er Masina allernådigst med på prøve for at assistere Zappo i hans gøglernummer som udbryderkonge, 
men i takt med at nummeret udvikler sig til et fælles klovnenummer, udvikler deres relation sig også mere og 
mere til det familiære forhold; far-datterforholdet på godt og ondt. Rejsen byder på alt fra gøgleri, klovneri, 
drilleri og drikkeri til savn, svigt, håb og tilgivelse.

De to enspændere mødes omkring deres brudte familiebånd, som de forsøger at holde hemmeligt for hinan-
den; Ingen af dem føler, de passer ind nogen steder i verden, så begge er på flugt fra deres familier.

Forestillingen undersøger behovet for at høre til nogen. Har vi ikke alle brug for nogen, eller kan vi leve et liv 
uden nogen at høre sammen med?

Øvelse A: REFLEKSION – Teater sætter spørgsmålstegn ved/spørger ind til livet
De følgende spørgsmål kan i en plenumsnak anvendes til at åbne op for elevernes teateroplevelse med Gøglerens 
hjerte
1. Kender I nogen, der minder om Masina eller Zappo?
2. Hvad synes I en familie er og skal kunne?
3. Hvad skal der til, for at I kan føle jer hjemme et sted?
4. Hvad er det gode/dårlige ved at være alene/være sammen med nogen?
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Øvelse C: KROP – Leg forestillingen frem med kroppen
1. Start med at give dine elever en overskrift/et emne i relation til forestillingen. 
 Fx: gøgleri/cirkus, landevejslivet, fare vild, rejse, familie, være alene, ensomhed, flugt, modig, savn, 
 svigt, tilgivelse. Find selv på flere sammen med eleverne og juster kompleksiteten af overskrifterne ift. 
 den givne aldersgruppe
2. Bed derefter eleverne gå op på gulvet én ad gangen og stille deres krop i en fryseposition som en   
 kropslig statue i relation til overskriften/emnet. Man kan sagtens være et objekt i billedet og ikke kun 
 levende personer
3. Når der er et passende antal elever i det fælles frysebillede, siger du FRYS og lader derefter de andre i
 klassen gætte, hvad der er og foregår på billedet
Udvidelse af opgaven til de ældre elever
4. Inddel derefter dine elever i grupper på ca. 5
5. Bed dem om at lave tre frysebilleder med kropslige statuer, der viser  
 1: en begyndelse 
 2: en midte og  
 3: en slutning fra forestillingen 
 – så der opstår en lille billedsekvens. Alle i gruppen skal være med i alle tre billeder.
6. Frysebillederne viser, hvilke nedslag eleverne husker og har fundet interessante fra forestillingen. 
 Gør derfor også gerne brug af elevernes tegninger fra øvelse B som inspiration til frysebillederne  
7. Eleverne skal nu vise deres billedsekvenser fra forestillingen for hinanden. Lad de andre elever gætte, 
 hvilke scener det er fra forestillingen

Øvelse B: KREATIVITET – Tegn din teateroplevelse 
1. Bed dine elever om hver for sig at tegne det, de husker bedst fra forestillingen. Sæt gerne afslappende 
 musik på imens - det er med til at skærpe elevernes koncentration
2. Lav en udstilling med elevernes tegninger og lad dem præsentere deres værker for hinanden 
 - enten i mindre grupper eller i plenum
3. Tag en snak om det, de har tegnet. Hvad så, hørte og følte de under forestillingen? 
 Hvorfor har netop det, de har tegnet, gjort indtryk på dem?
4. I må meget gerne sende fotos af jeres tegninger til Teatret Masken på info@masken.dk eller 
 Voldgade 1, 4800 Nykøbing F
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Øvelse D: FANTASI – Meddigtning: Og hvad skete der så?
I Gøglerens Hjerte er Masina og Zappo to karakterer, der bærer på nogle meget store og afgørende forhistorier, 
som publikum kun hører brudstykker af, og som ligger til grund for deres måde at agere på og reagere hver for sig 
og ift. hinanden.
1. Lad eleverne digte med videre på fortællingen om Masina og Zappo – ift. hvad de forestiller sig, 
 der er sket for karaktererne både inden og efter det, vi oplever i forestillingen
2. Bed eleverne vælge én af nedenstående situationer, som de gerne vil digte videre på:
 a. Hvad kan der være sket mellem Masina og hendes forældre, siden hun er stukket af hjemmefra, 
 og siden hun føler sig usynlig, og at de ikke elsker hende?
b. Hvad kan der være sket mellem Zappo og hans kone og datter, siden han drak for meget og havde så  
 travlt med alt mulig, at de forlod ham?
c. Hvordan kunne genforeningsmødet mellem Masina og hendes forældre forløbe?
d. Hvordan kunne genforeningsmødet mellem Zappo og hans datter forløbe?
3. Meddigtningen kan udformes på forskellige måder ift. den givne målgruppe;
a. De yngre elever kan lege/spille det frem i små grupper, enten vha. frysepositioner fra øvelse C eller 
 via fri improviseret teaterleg
b. De ældre elever kan skrive deres fortællinger ned og læse dem op for hinanden, eller I kan lege ”den 
 varme stol”, hvor eleverne på skift skal forestille sig, at de er Masina, Zappo, Masinas forældre, Zappos 
 kone eller datter, hvortil de andre elever må udspørge dem om deres livshistorier   
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