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introduktion

E

uropamesteren er en historie om venskab. Om venskabets
styrke. Om at være dansker og næsten dansker. Om fællesskab og sejrsrus, men også om store og små nederlag, om
hvordan det er, når uretfærdigheden rammer os lige i ansigtet.
Europamesteren er en forestilling om pludselig at føle sig helt
alene i en verden, der er alt for stor. Om at leve i paradis, når
verden vælter.

Europamesteren lægger op til mange spørgsmål, og med
nærværende undervisningsmateriale, får I mulighed for at diskutere, og arbejde med mange af disse.
Materialet varierer i opgavernes form og indhold, og da såvel
4.klasser som 9.klasser skal kunne arbejde med opgaverne,
kan det være nødvendigt, at underviseren fravælger enkelte
opgaver med henblik på, at det samlede arbejde passer til elevernes niveau.
Materialet er lavet med udgangspunkt i undervisningsministeriets
fællesmål for de gældende klassetrin og er således sikret faglig
relevans.
God Fornøjelse med arbejdet.
Teater O’s øvrige forestillinger:
Alfred - en emigrant fra Lønneberg; fra 9 år //
Knockout; fra 10 år //
Europamesteren; fra 10 år // goodbye & farvel!; fra 12 år //
Jago - øje for øje...; fra 14 år
På www.teatero.dk kan du læse om Teater O’s forestillinger, følge
med i hvilke forestillinger vi har på turne og du kan downloade
undervisningsmaterialer.

Find os på facebook: www.facebook.com/teatero

3

f ør I t a ger i te atret
Før I tager i teatret kan I tale om hvilke forventninger I har til forestillingen
‘Europamesteren’. Hvilken oplevelse tror I der venter jer?
Forestillingen handler bl.a. om fodbold og krig. Tal om hvilke ting de to emner
har tilfælles, og om I tror en teaterforestilling kan rumme begge dele på en god
måde.

Ved hver øvelse har I mulighed for at knytte et par evaluerende kommentarer.
I skal bruge jeres kommentarer i den samlede evaluering til sidst. Jeres kommentarer behøver ikke være skriftlige, men må gerne f.eks. være en tegning,
der illustrerer jeres tanker om øvelsen.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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s æt o rd /b i l l e der p å
Boksen herunder kan i frit bruge til at sætte ord eller tegninger på jeres oplevelse med Europamesteren. Det kan f.eks. være hvilke følelser I havde under
forestillingen, hvilke emner I synes den handlede om, om I kunne lide den, el.a.

Når I har brugt nogle minutter på at tegne/skrive, kan I tale om jeres reaktioner
på forestillingen. Brug de noter fra øvelsen, I lavede før I tog i teatret.
Tal f.eks. om:
Kunne I lide ‘Europamesteren’.
Hvad gjorde størst indtryk på jer?
Var forestillingen anderledes, end I forventede?
Havde I det sjovt, eller blev I kede af det?
Var der noget I ikke forstod?
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p at r ick og carl
Karakteriser de to drenge. Hvordan er de ens? Hvordan er de forskellige?
Hvorfor tror I, Patrick har svært ved at forstå Carls manglende glæde, da Danmark kommer med i Europamesterskabet i stedet for Jugoslavien?
Familieforhold:
Beskriv Patricks og Carls familier. Hvordan er de forskellige? Hvordan vil I karakterisere Carls far, Zdravko? Hvordan tackler Zdravko svære situationer?

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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v e nskab
Hvad er en god ven?

Hvilke egenskaber skal en god ven have?

Hvordan vil I beskrive venskabet mellem Patrick og Carl?

Diskuter talemåden; ‘Lige børn leger bedst’. Hvorfor tror I nogle mennesker
siger sådan? Er I enige/uenige i udsagnet? Husk at begrunde jeres svar.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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f o dbol d og f ø l els er
Hvilke følelser forbinder I med fodbold?
- ved selve spillet:

- ved sejr:

- ved nederlag:

Hvilken virkning tror I fodbold kan have på mennesker?

Forklar hvordan fodbold både kan forene og adskille mennesker:

I en idrætstime kan I evt. spille en fodboldkamp og bagefter diskutere
om I genkendte nogle af de ting I har snakket om ovenfor.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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be s kr i v hvad I ser
Kig på billederne og diskuter hvilken historie I mener, de fortæller. Tal også
gerne om hvilke følelser, billederne vækker i jer. Øvelsen kan eventuelt laves i
grupper.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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e t ande t l and:
Uddrag af manuskriptet:
“Anders:
Bryder ud af Zdravko rollen.
Ja, og for at gøre en lang historie knap så lang, så forelskede de sig i hinanden og Birthe tog derned i alle sine ferier… fordi Zdravko der tidligere var
straffet for at kritisere det kommunistiske styre og derfor ikke havde noget
pas, han kunne ikke komme over grænsen og op til Danmark. Men de måtte
se hinanden og så pludselig efter påske var hun blevet gravid, og så var
der ikke andet at gøre end at pakke det lille liv i Danmark sammen og flytte
derned til Jugoslavien.
Lars:
og den 27. januar 1979 bliver Karl født, på et hospital i Sarajevo. Den lille
familie er lykkelig, men Birthe finder hurtigt ud af at livet i det kommunistiske
land er væsentligt anderledes end i det trygge lille Danmark… Pengene er alt
for få, hylderne i supermarkederne er næsten tomme og ytringsfrihed, ja det
var der ikke noget der hed! Hvis man kritiserede styret risikerede man at ryge
i fængsel. Efter 4 år er Birthe kørt helt ned hun savner familie, fædreland og
frikadeller så hun tager alene på ferie til Danmark, men efter 14 dage ringer
hun grædende til Zdravko og siger at hun ikke kan holde ud at skulle tilbage
til Jugoslavien og han bliver nødt til at tage Karl med og komme til Danmark.
Men myndighederne vil stadig ikke give Zdravko lov til at forlade landet. Så
i marts 83 flygter han og Karl over grænsen til Østrig op igennem Tyskland
og videre til Danmark!”
Beskriv landet Jugoslavien ud fra uddraget:

Diskuter hvordan I tror det må være at leve i sådan et land.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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y t r i n gsf ri h e d
Hvad lægger I i begrebet ytringsfrihed, og hvad er det modsatte af ytringsfrihed?

Hvad betyder det for jer at leve i et land med ytringsfrihed?

Benyt jer af jeres ytringsfrihed i taleboblen. Skriv eller tegn noget, som I er
glade for, at I har retten til at ytre:

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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a t væ r e e n anden
At spille skuespil er at lade som om man er en anden. I Europamesteren spiller
Anders og Lars både Carl og Patrick, men også forældrene, fodboldtræner osv.
Tal om hvordan Anders og Lars bevæger sig fra den ene rolle til den anden, og
hvilke rekvisitter de bruger.

Gæt og grimasser:
Vælg en kendt person, el. f.eks. en af jeres undervisere. I må ikke fortælle de
andre i klassen, hvem I har valgt.
I skal nu forsøge at spille den valgte person. Find en rekvisit, som I mener kan
bruges til at kendetegne en egenskab ved den valgte person.
Efterlign og overdriv gerne personens kropssprog og talemåde. Resten af klassen skal gætte hvem I forsøger at spille. Øvelsen kan evt. laves i grupper.

Bagefter kan I tale om:
Var det let/svært at spille en anden?
Hvor meget betyder kropssproget når man skal udtrykke en anden personlighed? Hvor meget kan man sige med kropssprog alene?

evaluerende kommentarer til øvelsen:

12

da ns ker, e l l e r?
Carl er dansker. Men Carl er også jugoslav. Hvornår er man dansker og hvornår
er man udlænding, og kan man være begge dele på én gang.
Skriv ti ord, som kendetegner det at være dansker:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sammenlign jeres ord, og diskuter forskelle og ligheder. Forsøg i fællesskab at
nå frem til de ti ord, I mener bedst beskriver det at være dansk og forklar hvorfor I vælger netop de ord.
Kan man lære at være dansker?

Hvem er din yndlingsdansker, og hvorfor?

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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s k r i v sangen f ærdig
I denne øvelse skal I færdiggøre sangen. I skal udfylde linjerne med jeres
egne ord, og forsøge at skabe en meningsfuld tekst. Udfør øvelsen i grupper
på to eller tre.
venner
krig
fjender
Uartig
bold
ejer
koldt
sejr

flygte
blæst
frygte
bedst
Læs sangene op for hinanden, og tal om, hvilke historier jeres forskellige sange
fortæller.

evaluerende kommentarer til øvelsen:
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s l u t eval u e ri ng
Brug jeres evaluerende kommentarer til at lave en samlet evaluering.

Hvad er det vigtigste I har lært? -Begrund.

Hvad synes I om at arbejde med en teaterforestilling i undervisningen?

Evaluerings-ordleg:
Skriv et ord ned på en seddel. Ordet skal sige noget om, hvad I synes var det
vigtigste/bedste ved forestillingen.
Alle sedlerne samles i en skål, som sendes op til læreren. Læreren trækker sedler op en ad gangen, og I diskuterer det ord som står på den seddel der trækkes.

Hvor mange stjerner skal Europamesteren have af dig?
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