Skriveværksteder - ude på skolerne

Beskrivelse
I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakterer og gode
historier. Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I
skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen
fiktion.
Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever
og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af
en professionel dramatiker eller teaterpædagog.
Skriveværkstedet varer ca. 3 timer. Der kræves ingen forkundskaber.
”Det er et fantastisk godt værksted, hvor eleverne får serveret nogle helt konkrete værktøjer gennem kreative
benspænd. På den måde får de et godt indblik i, hvordan en dramatisk tekst skabes, og mange får mod på selv
at kaste sig ud i videre tekstarbejde. De får et udgangspunkt til at skabe deres egen stemme og stil, ikke mindst
fordi underviserne er rigtig dygtige. Stemningen er virkelig god og det smitter af på elevernes lyst til at tage
hovedspring udi skrivekunsten."
Bert Ernst, lektor i dramatik, tysk og historie, Favrskov Gymnasium.

Formål
Arbejdet i Skriveværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og
kultur ved selv at arbejde med det dramatiske udtryk. Skriveværkstedet kan også være med til at styrke
elevernes færdigheder i skriftlig fremstilling.
Sted

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Skriveværkstederne finder sted ude på skolerne. Vi kommer typisk ud til skoler i en radius af ca. 30 km fra
Aarhus Teater, men der kan være enkelte tilfælde, hvor skolen ligger længere væk (her vil der være et
transportgebyr).

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Sådan bestiller du et skriveværksted:
1. Vælg den forestilling, du ønsker at arbejde med på skriveværkstedet (se sæsonens forestillinger)
2. Bestil værksted via email til atl [at] aarhusteater [dot] dk og teaterbilletter via hjemmesiden her
Når du bestiller skriveværkstedet via mail
Send en mail til Aarhus Teater Læring på atl [at] aarhusteater [dot] dk (skriv venligst ’Skriveværksted +
skolens navn + klassetrin’ i emnefeltet), og skriv hvilken forestilling, I har bestilt billetter til, hvor mange
elever I er samt nogle bud på datoer, I ønsker at få et skriveværksted. Vi sender en ordrebekræftelse til dig,
når vi har modtaget din bestilling og fundet en ledig teaterpædagog til jer.

Praktisk information
Udbyder
Aarhus Teater

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
HF
HHX
HTX
STX
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
3 timer
Dette forløb er gratis
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis
Andre skoler: 1.000 kr.
OBS: Bestilling af et skriveværksted forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter pr. værksted
(prisen vil mandag - torsdag være 80 kr. for børn og unge under 18 år.)
Skriveværkstederne støttes af ULF i Aarhus - Undervisnings- og læringsforløb, Aarhus Kommune.
Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter
vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Tværfaglige tilbud
Fag
Dansk
Dramatik
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Tlf. 70213021

