Virksomhedsbesøg på Aarhus Teater
Beskrivelse
Når man går i teatret, ser man som regel kun
skuespillerne, men der er mange mennesker, der har
arbejdet på forestillingen både før, under og efter. Med
dette virksomhedsbesøg kommer eleverne bag scenen
og ser hvad der skal til for at drive et teater. De vil også
få kendskab til de forskellige typer jobs, man kan have
på et teater. De vil måske møde teatermalere,
sceneteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og
lydteknikere.

Praktisk information
Udbyder
Aarhus Teater

Forløbstype

Virksomhedssamarbejde

Målgruppe

7. - 9. klasse

Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger
samt en rundvisning med stop ved 3 forskellige
rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelsesog erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan
være forskellige alt efter dagens arbejdsopgaver.

Antal

Virksomhedsbesøget henvender sig til elever i
udskolingen.

Yderligere oplysninger til periode

Før besøget
Eleverne skal have undersøgt de forskellige
jobfunktioner, og have læst om hvilke opgaver
medarbejderne kunne have. Eleverne skal også
forberede spørgsmål til rollemodellerne (se
baggrundsviden).
Uden forberedelse bliver besøget spild af både teatrets
og elevernes tid.
Et besøg indeholder to stop, fx:
Et stop ved skræddersalen, hvor en
teaterskrædder fortæller om sin uddannelse,
baggrund og arbejde.
Et stop i malersalen, hvor en teatermaler
fortæller sin historie og beskriver arbejdets
funktioner.
ELLER
Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør
fortæller om sin uddannelse, baggrund og
arbejde og besvarer spørgsmål.
Forberedelse
Før besøget skal eleverne forberede 2 spørgsmål til
hver af de tre ansatte, de skal møde. Derudover skal
de have en viden om;
Hvad er en scenograf og hvilke opgaver har
scenografen på et teater.
Hvad er en instruktør og hvilke opgaver har
instruktøren på et teater.
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Periode
25.09.2019 - 06.05.2020

Onsdag d. 12. februar kl. 9:30-11:30
(optaget)
Onsdag d. 18. marts kl. 9.30-11.30
Torsdag d. 19. marts kl. 9:30-11:30
(optaget)
Onsdag d. 25. marts kl. 9.30-11.30
Torsdag d. 23. april kl. 9:30-11:30
(optaget)
Onsdag d. 6. maj 9:30-11:30
Vi har kun mulighed for et begrænset antal
virksomhedsbesøg, så det er først til mølle.
Varighed
2 timer
Dette forløb er gratis
Emneområde
Uddannelse og job
Fag
Dansk
Drama
Håndværk og design
Samfundsfag
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Formål
At give eleverne et indblik i hvordan Aarhus
Teater fungerer som virksomhed.
At præsentere eleverne for tre forskellige
rollemodeller, der fortæller om deres arbejde og
uddannelse.
Sted

Kontakt udbyder
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Tlf. 70213021

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C
Tilmelding
Tilmelding
Anne Kleberg, Ulf i Aarhus
annek@aarhus.dk
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