
 
 

 

Samvirkin Sansaleiklist 

 
Okkurt ger meg tilvitaðan um gerðir mínar.  

Okkurt loyvir mær at uppliva undranina í gerandislívinum.  

Okkurt gevur mær eina løtu, har eg kann seta fótin niður á jørðina og varnast, at eg eri á lívi, og at eg kann geva mær 

sjálvum eitt sindur av tíð - eitt sindur av mínari tíð - til mín sjálvs. 
 
 

s 
 

 Hvat er samvirkin sansaleiklist/Interactive Sensoric Theatre?   

 

Tað er, sum kanska eisini liggur í orðinum, ein leikháttur, har mann roynir at kveikja allar sansirnar í 

kroppinum. Leikhátturin er mentur av Enrique Vargas og Teatro de Los Sentidos. Serliga hevur 

leikhátturin verið brúktur í villiniborg-framførslum á ein so sansaligan og skaldsligan hátt, at tað 

hevur bergtikið túsundtals áskoðarar kring heimin.   

 

Sum skeiðsluttakari fært tú við spølum og venjingum kveikt sansir og hugflog. Lærir so at siga at 

enduruppliva kroppin av nýggjum og menna hættir at brúka orð og kropp. Tú fert eina rannsøknarferð 

í tínum sansaheimi, har tú rannsakar ljóð, lukt, yvirflatu, skap, tyngd, smakk, kennisans, tættleika og 

rúmd. Tú upplivir, hvussu sansirnir eru knýttir at minni, talu, javnvág og kenslusemi. Gjøgnum tað 

sansaliga minni og kropsminni finnur tú ímyndaðar heimar og kanst skapa smáar upplivingar, sum tú 

kanst gera livandi. 

  

Eitt øðrvísi spennandi skeið, ið vendir sær til øll, sum eru áhugaði í sjónleiki (børn, ung vaksin), tað 

verið seg áhuga- ella yrkissjónleikarar, pallsmiðir, myndlistafólk, leikstjórar, leikritahøvundar – og 

eisini námsfrøðingar, lærarar og onnur, ið kundu havt áhuga í hesum skeiði til íblástur og menning.  

 

Undirvísarar verða Gabriel Hernandez, tekniskur leiðari í altjóða viðurkenda leikhúsinum Teatro de 

Los Sentidos í Katalonia og kona hasara Marga Socias, sum eisini er limur og íbúgvi í Teatro de Los 

Sentidos. Bæði eru stovnarar av Platform Planeta 15. Umframt at arbeiða sum leikarar og leikstjórar 

í Teatro de Los Sentidos, hava tey yvir 15 ára royndir sum undirvísarar.  

 

Nevnast kann, at skeiðið verður grundarstøðið í arbeiðnum við at byggja eina samvirkna sansa-

villiniborg í Sjónleikarhúsinum í samband við norðurlendsku leiklistadagarnar, sum verða í mei 2016. 

Tá skapa vit saman við Gabriel og Marga eitt sansaupplivilsi, har vit bjóða teimum ferðandi 

áskoðarunum ein og ein ella í smáum bólkum inn í ein heim, inn í eina eina søgu, sum vit uppliva í felag, 

og sum ger, at vit fara at njóta sjónleik á ein annan hátt. 
 


