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JANUAR-KURSUS 2019
Skuespillertræning for børn
med Ditte Klostergaard Jessen
Om kurset fortæller Ditte:
De teaterstykker, der fanger os mest er dem hvor vi glemmer at det er
skuespillere der har en lært en tekst og viser os en karakter, vi tror på.
Vi skal arbejde med at lave det troværdige skuespil, hvordan vi viser
en karakter, så publikum er helt sikker på at karakteren er virkelig. Og
hvordan gengiver vi en tekst, så det lyder som noget, vi lige har fundet
på. Begge dele er vigtige redskaber i skuespillerens værktøjskasse. Vi
skal arbejde med især karakterens motivation for sine handlinger, en
helt masse improvisation og sjove dramalege.

DItte sat flere store
gymnasieforestillinger op på
Fjerrritslev Gymnasium og en stor
musical i Thisted. Hun har også
været med til at starte dramaskolen
op i Kulturrummet i Thisted.

Skuespillertræning for voksne
med Kristian Hald, instruktør og teaterunderviser
Om kurset fortæller Kristian:
Vi skal arbejde med de helt grundlæggende ting ved at stå på en
scene – tilstedeværelse, nærvær og troværdighed og med øvelser,
der kan hjælpe med at finde sin karakters fysik og psykologi.
Kurset vil veksle mellem arbejde samlet med hele holdet og arbejde i
mindre grupper med korte tekststykker, og vi vil veksle mellem fysisk
arbejde på gulv og snak, om det vi gør.
Målgruppen er både deltagere i tidligere kurser og nye deltagere. Jeg
vil bestræbe mig på, at alle, i trygge og gode rammer, blive udfordret
der, hvor de nu er.

Kristian er instruktør og
teaterunderviser, uddannet fra
Dramaturgi, Århus Universitet og
Dartington College of Arts, England,
har instrueret i mere end 25 år, bl.a.
en lang række af de store egnsspil i
Sønderjylland, "Højt til Himlen" og
Teglværksspillet.
Har desuden været højskolelærer,
administrator på Teatret Møllen og
generalsekretær i DATS.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sted:
Tid:
Pris:
Tilmelding:

Bedsted Skole, Skolegade, 7755 Bedsted
Lørdag 19. og søndag 20. januar - begge dage med start kl. 9.00 (kaffe), kl.
9.30 kursusstart og afslutning ca. kl. 16.00
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).

