Nordvestjysk Kreds

JANUAR-KURSUS 2018
Skuespillertræning med særligt sigte på større friluftsspil
med Kristian Hald, instruktør og teaterunderviser

Om kurset fortæller Kristian:
Præmissen for at deltage i de egnsspil, jeg har været involveKristian er instruktør og
ret i,, er at alle der melder sig, er med.
teaterunderviser, uddannet fra
Dramaturgi, Århus Universitet og
Det eneste, det helt grundlæggende kræver af den enkelte er,
Dartington College of Arts, England.
at man tør sige ”ja”.
Det samme gælder kurset her.
Har instrueret i mere end 25 år,
bl.a. en lang række af de store
Vi skal arbejde med de helt grundlæggende ting ved at stå på
egnsspil i Sønderjylland,
en scene – tilstedeværelse, nærvær og troværdighed, og vi
"Højt til Himlen" og Teglværksspillet.
skal arbejde med øvelser, der kan hjælpe med at finde sin kaHar desuden været højskolelærer,
administrator på Teatret Møllen og
rakters fysik og psykologi. Og så skal vi arbejde med, hvad det
generalsekretær i DATS.
betyder for ens spil, at man er på en stor scene og ofte langt
fra publikum.
Kurset vil veksle mellem arbejde samlet med hele holdet og arbejde i mindre grupper med korte
tekststykker. Og det vil veksle mellem fysisk arbejde på gulv og snak, om det vi gør. (Husk at tage
tøj på som er godt at bevæge sig i – vi kommer helt sikkert til at få lidt sved på panden ind imellem!)
Ligesom når jeg instruerer, vil jeg bestræbe mig på, at alle, i trygge og gode rammer, blive udfordret
der, hvor de nu er.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sted:
Tid:
Pris:
Tilmelding:

Bedsted Skole, Skolegade, 7755 Bedsted
Lørdag 20. og søndag 21. januar - begge dage med start kl. 9.00 (kaffe),
kl. 9.30 kursusstart og afslutning ca. kl. 15.00
DATS-medlemmer 300 kr. - ikke-medlemmer 525 kr. (inkl. forplejning - øl
og vand kan købes til rimelige priser)
Pr. mail til bodil.errebo.nielsen@privat.dk eller på tlf. 2041 6199
SNAREST (begrænset deltagerantal).

