Skoleforestilling: ALICE I EVENTYRLAND

Beskrivelse
Årets familieforestilling på Aarhus Teater er Lewis Carrols magiske klassiker om den modige pige Alice
og hendes rejse ind i en verden fuld af mystiske og fantasifulde væsener. Op til jul ruller vi Carrols
smittende galskab ud på Store Scene med al den artistiske ramasjang og hurlumhej, teatret kan byde på.
Måske kender du det, at andre gerne vil have dig til at være på en bestemt måde? Sådan er det for Alice. Men
en dag falder hun ned i et kaninhul. Med en slags trylledrik kan hun blive både større og mindre, og hun glider
ubesværet gennem spejlet og ind i en verden, hvor hun møder de særeste dyr og væsener: Hattemageren, Den
hvide kanin, Hertuginden og Hjerte Dame, Kålormen, Syvsovermusen og Filurkatten. Alle kan de tale med Alice,
og i deres farvestrålende verden af gæk og gak lader de Alice om at finde sig selv og være lige præcis den
modige og seje pige, hun ønsker.
Alice i eventyrland er en storslået hyldest til fantasien og et vaskeægte eventyr for store og små i alle aldre.
Alder: Fra 2. klasse Billetter til forestillingen bestilles her
Undervisningsmateriale medio oktober
Lærerkursus 10. november - mere info på ATLs hjemmeside i foråret
(pris for oplæg, workshop, forplejning og teaterbillet 375 kr.)
Forberedelse
Få et gratis* teater- eller skriveværksted, når I bestiller billetter til Alice i eventyrland.
Værkstedet er en 3 timers workshop med en teaterpædagog fra ATL. Se mere på ATLs hjemmeside her.
*Gratis for skoler i Aarhus Kommune ved køb af min. 20 billetter. Andre skoler: 1000 kr. pr. værksted.

Formål

at give eleverne en enestående oplevelse med teateret og kendskab til Lewis Carrols klassiker Alice i
Eventyrland.
Sted
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Bestil dine billetter online via atskolebooking.billetten.dk
Tilmelding
Du bestiller billetter til Alice i eventyrland her

Praktisk information
Udbyder
Aarhus Teater

Forløbstype
Forestilling
Målgruppe
2. - 10. klasse
Periode
18.11.2021 - 09.12.2021
Yderligere oplysninger til periode
Alle skoleforestillinger spiller kl. 12:00 på Store Scene
Onsdag 18. november
Tirsdag 23. november
Onsdag 24. november
Torsdag 25. november
Tirsdag 30. november
Onsdag 1. december
Torsdag 2. december
Tirsdag 7. december
Onsdag 8. december
Torsdag 9. december
Pris
65,- pr. elev/barn/person (inkl. moms)
ULF støtter ikke teater.
Men du kan nemt søge anden støtte
- se Teaterordningen

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Fag
Dansk
Drama

Kontakt udbyder
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Tlf. 70213021

Request buttons
Søg tilskud til transport

