
 

Målgruppe: 1.-7. Klasse 
Mikkel tilpasser verkstedet til 
aldersgruppene. 
 
Varighet: 4 klokketimer 
 

Mikkel Gaup, kjent fra samiske historiske filmer som 
Veiviseren og Kautokeino-opprøret, gir elevene en 
innføring i joikens ABC før han lærer dem å joike. 

Gjennom verkstedet får elevene lære kunsten om 
joiking, stemmebruk og hvordan utføre en joik, 
Mikkel vil også fortelle litt om klesdrakten og det 
samiske flagget. Etter  stemmeoppvarmingen går 
elevene i grupper hvor hver gruppe lager sin egen 
joik, som de kan framføre for de andre deltakerne 
i verkstedet. Verkstedet er ekstremt godt mottatt 
av skolene han har besøkt. 

JOIKEVERKSTED MED MIKKEL GAUP 
Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? 
Kan jeg utføre en joik? 

Joik er samisk for sang og er samenes tradisjonelle folkemusikk, som 
tidligere har hatt en vesentlig posisjon i samisk religion. 

Mikkel Gaup, kjent fra samiske historiske filmer som 
Veiviseren og Kautokeino-opprøret, gir elevene en innføring i 
joikens ABC før han lærer dem å joike. 

Kontakt 
Espen Nystad 
espen@linjekonvall.no 
tlf: 930 49 567  

Lakkegata skole:  Må bare si at Mikkel Gaup ga alt og hadde en 
super tilnærming til ungene. Takk for en kul opplevelse 

Disen skole: Denne dagen var bare best! Vi takker for besøket og 
ønsker Mikkel Gaup hjertelig velkommen tilbake ved en annen 
anledning! 

Vinderen skole: Joikeverkstedet var utrolig bra, og Mikkel Gaup 
er en fantastisk formidler. Han fikk virkelig med alle ungene 

St. Sunniva skole: Dette vil vi anbefale til alle andre. Veldig 
morsomt og engasjerende 
 
Grünerløkka skole: En fantastisk sterk og god opplevelse for 
både elever og lærere, med Mikkel Gaup som var så tilstede og 
fanget oss fra første minutt. Takk! 
 
Ruseløkka skole: Dette er en produksjon som vi anbefaler på det 
varmeste. Instruktøren var veldig flink å variere hele dagen, han 
"fanget" elevene. Han var god å se elevene. 

Oppsal skole: Elevene var engasjerte og koste seg i samspillet 
med Mikkel Gaup og hans engasjerende fortellermåte. 

Tilbakemeldinger fra andre skoler 


