Teaterværksteder - på Aarhus Teater

Beskrivelse
I teaterværkstedet er dine elever i centrum.
Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever eleverne et både
personligt og aktuelt møde med Aarhus Teaters forestillinger.
Eleverne bearbejder forestillingens tematik og æstetiske greb, og får en unik mulighed for at forstå sig selv i
forhold til forestillingen.
Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever
og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen
forkundskaber hos eleverne.
Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted?
Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse,
mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd kan øges.
"Det var meget intenst for mig som underviser at få lov at se eleverne fra sidelinjen, da de til slut i workshoppen
skulle lave deres egne små scener. At se dem agere hvor det ikke var mig, der skulle sætte dem i gang, gjorde,
at jeg fik et helt rent billede på, hvordan de arbejdede. De var meget koncentrerede, nærværende og fordybede
og der opstod en masse små fine impulsive øjeblikke.”
— Tina Houmand, Gudenåskolen, Ry

Formål
Arbejdet i Teaterværksted kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur
ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse og mundtlig

fremstilling styrkes. Og at elevernes selvværd kan øges.
Sted
Teatergaden
8000 Aarhus C
På Aarhus Teater - i Aarhus Teater Lærings eget undervisningslokale eller i en af vores prøvesale.

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Sådan bestiller du et teaterværksted:
1. Vælg den forestilling, du ønsker at arbejde med på teaterværkstedet (se sæsonens forestillinger)
2. Bestil værkstedet via email til atl [at] aarhusteater [dot] dk og teaterbilletter via hjemmesiden her
Når du bestiller teaterværkstedet via mail
Send en mail til Aarhus Teater Læring på atl [at] aarhusteater [dot] dk (skriv venligst ’Teaterværksted +
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 teaterværksted. 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
EUD
EUX
HF
HHX
HTX
STX
VUC
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.)
Teaterværkstederne 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

Kontakt udbyder
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Tlf. 70213021

