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Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis 
mig en ting, og jeg husker det måske. Giv 
mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig.

Sådan sagde Søren Kierkegaard. Og det gør 
vi også. For giver du, som lærer, børn og unge 
en oplevelse, hvor du engagerer dem og lader 
eleverne investere sig selv, åbner du porten til 
en verden, hvor læring, fællesskab og dannel-
se går hånd i hånd. Og de glemmer det aldrig. 

Det er grundtanken i Aarhus Teater Læring 
(ATL), der siden 2015 har fungeret som Aarhus  
Teaters professionelle læringsafdeling. I ATL er 
scenen sat – bogstaveligt talt – for en række  
unikke teatertilbud til lærere og elever i  
folke- og gymnasieskolen. For vores aktivi-
teter udspiller sig altid i mødet med teatrets  
forestillinger. Det gælder for eksempel, hvis  
du som dansklærer i folkeskolen følger vores  
efteruddannelse (Ej Blot Til Lyst) – og det 
gælder vores teater- og skriveværksteder,  
vores kurser i præsentation og formidling samt 
de forskellige fritidstilbud, hvor børn og unge 
selv laver teater.

I brochuren kan du læse om alle vores tilbud 
til lærere og elever i grund- og ungdomsud-
dannelserne. Du finder også mere info og vi-
deoer på aarhusteater.dk/AT-laering, og ønsker 
du at være up to date med ATLs aktiviteter 
og nye tiltag, så kan du tilmelde dig vores 
skolenyhedsbrev.

Rigtig god fornøjelse  
med Aarhus Teater Læring i sæson 19/20!

Morten Daugbjerg
— Leder af Aarhus Teater Læring

Aarhus Teater 
Læring
– SÆTTER KROP OG SIND I BEVÆGELSE

AARHUS TEATERS DIREKTION
Trine Holm Thomsen (teaterdirektør)
Allan Aagaard (direktør)

ANSV. REDAKTØR 
Morten Daugbjerg
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Der tages forbehold for ændringer
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· Lazarus: Artwork: Yellow1.dk / Foto: Gavin Evans
· Se dagens lys: Yellow1.dk / Foto: Per Arnesen
· Pagten: Artwork: Creative ZOO
· denungewertherslidelser: Foto: Anna Marín Schramm
· Lyden af de skuldre vi står på: Foto Emilia Therese
· 4 EVER Foto: Opgang2
· Ordet: Artwork: Yellow1.dk / Foto: Per Arnesen
· Dracula: Artwork: Yellow1.dk / Foto: Per Arnesen
· Kagefabrikken: Emilia Therese
· Skuespillerportrætter: Isak Hoffmeyer

GRAFISK DESIGN 
Jørn Moesgaard efter forlæg af 
Creative ZOO

TRYK 
Akaprint

OPLAG 
2000 eksemplarer

FO
RO

RD
 —

 sid
e 3

AUG  

SEP 

OKT 

NOV  

DEC  

JAN  

FEB  

MAR  

APR  

MAJ 

JUN 

JUL 

H
ELE SÆ

SO
N



Konkurrence
— VIND 2 BILLETTER TIL ET AF  
VORES LÆRERKURSER  
(Se dagens lys, Pagten eller Ordet) (værdi op til 800 kr.)

Hvis du svarer rigtigt på nedenstående spørgsmål, deltager du i konkurrencen om to  
billetter til et af Aarhus Teater Lærings lærerkurser til enten Se dagens lys (side 10), 
Pagten (side 11) eller Ordet (side 12).

Hvad står ATL for?
· Aarhus Teater Leg
· Aarhus Teater Læring
· Aarhus Teater Live

Gå ind og stem på aarhusteater.dk/at-laering*

*  For at deltage i konkurrencen skal du indtaste din email-adresse. Hermed tilmelder  
du dig Aarhus Teater Lærings nyhedsbrev og modtager løbende information om 
nye teatertilbud og tiltag for skoler. 

Tilmeld dig vores særlige skolenyhedsbrev, så er du først med det seneste 
fra Aarhus Teater Læring.

Vi udsender to forskellige nyhedsbreve ca. 10 gange om året, hvor vi i ord, 
billeder og video fortæller om vores aktiviteter og særtilbud i AT Læring. 
Det er også gennem nyhedsbrevet, at du modtager links til vores undervis-
ningsmaterialer, last-minute billetter, tilbud om at være prøvepublikum og 
meget mere. 

Du kan vælge mellem to nyhedsbreve  
- lærere i grunduddannelserne  
- lærere i ungdomsuddannelserne

Tilmeld dig nyhedsbrevet på aarhusteater.dk/at-laering

Mange tror, at det er dyrt at gå i teatret. Det er det ikke!

En tur i Aarhus Teater mandag – torsdag koster nemlig kun 65 kr.  
(inkl. gebyr) for børn og unge under 25 år samt studerende  
fra SU-berettigede uddannelser med gyldigt studiekort.  
Rabatten gælder ALLE vores forestillinger på ALLE scener.

På Store Scene omfatter rabatten B-, C- og D-pladser, mens den 
på de øvrige scener gælder alle pladser i salen.*

* Til Pagten gælder rabatten dog alle pladser og alle dage.

Gå i teatret for 
kun 65 kr.
— DET ER BILLIGERE END BIFFEN!

Modtag ATL’s 
nyhedsbrev
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Vidste du, at de første 20 sekunder i mødet med et andet menneske er afgørende 
for, hvordan vi synes om det andet menneske?
 
Skal dine elever præsentere og formidle fagligt stof for klassen?  
Eller skal de inden længe til eksamen? Så er dette kursus relevant for jer!
 
På kurset får eleverne redskaber fra skuespillerens værktøjskasse til at fremstå 
autentiske og formidlingsbevidste. De bliver kærligt og præcist guidet igennem  
forskellige teaterøvelser og får derigennem bevidsthed om, hvordan de rent krops-
ligt kan fremstå klare, tydelige og troværdige.
 
Vi undersøger og eksperimenterer med, hvordan den enkelte elev bliver den bedste  
version af sig selv i forhold til at bruge kroppen i en fremlæggelsessituation. 
Eleverne styrkes i at bruge deres kropssprog og få større kropsbevidsthed. 
 
Præsentation og formidling er et kursus, der med udgangspunkt i enkle teaterøvelser  
har fokus på den formidlingsbevidste krop - ikke det talte ord.
 
DET SIGER ANDRE SKOLER OM PRÆSENTATION OG FORMIDLING:
Mine 3g-elever har virkelig fået øjnene op for, hvor givende det er at arbejde med og foku-
sere på samarbejdet mellem krop og stemme. De har fået mange gode værktøjer med sig 
til fremtidige præsentationer og mundtlige (eksamens)situationer og en øget bevidsthed 
om, hvor meget vi faktisk fortæller om os selv, når vi møder hinanden. En spændende, læ-
rerig og ikke mindst sjov eftermiddag med mange gode grin og meget stof til eftertanke. 
Sissel Worm Glass, dansklærer på Favrskov Gymnasium

Teater-
værksted
— PÅ AARHUS TEATER

I teaterværkstedet arbejder eleverne krops-
ligt med tematikker og æstetiske greb fra en 
af Aarhus Teaters aktuelle forestillinger. Gen-
nem forskellige teaterøvelser klædes eleverne 
gradvist på til den afsluttende visningsopgave, 
der skaber forløbets røde tråd. På den måde 
får eleverne en unik mulighed for at forstå 
sig selv i forhold til den relevante forestilling. 

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter 
det pågældende klassetrin og henvender sig 
derfor både til elever og lærere i grundsko-
len og ungdomsuddannelserne. Værkstederne  
foregår på Aarhus Teater og varetages af en 
professionel teaterpædagog. Der kræves in-
gen forkundskaber hos eleverne. 

Hvad får du og dine elever ud af et 
teaterværksted?
Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at ele-
verne 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 fortolk-
ning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd 
og fællesskabsfølelse øges.

Læs mere på www.aarhusteater.dk/at-laering

PRIS
Skoler i Aarhus  

Kommune: Gratis
Andre skoler: 1.000 kr. 

OBS! Forudsætter  
samtidigt køb af minimum 

20 teaterbilletter

STØTTET AF 
ULF i Aarhus –  

Undervisnings- og lærings-
forløb, Børnekulturhuset, 

Aarhus Kommune

Værksted i 
Præsentation 
og formidling
— BLIV BEDRE TIL AT FORMIDLE ET FAGLIGT STOF

PRIS 
GRATIS for skoler i Aarhus 
Kommune. Andre skoler 

1.000 kr.  

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

STØTTET AF 
ULF i Aarhus –  

Undervisnings- og lærings-
forløb, Børnekulturhuset, 

Aarhus Kommune

TIDSPUNKT 
Aftales med teatret 

PERIODE 
Hele året 

VARIGHED 
3 (klokke)timer

MÅLGRUPPE 
Elever i grund- 
uddannelsernes  

udskoling og  
ungdomsuddannelserne 

STED 
På Aarhus Teater  

(ATLs lokaler) eller ude på 
skolen. Workshoppen  

kræver et lokale, hvor der 
er plads til, at alle  

eleverne kan arbejde  
fysisk på gulvet samtidigt.

— 
ATL CLASSIC
ATLs teater- og skriveværksteder er vores mest 
populære forløb. Siden 2015 har vi afviklet godt 
350 værksteder. Det svarer i gennemsnit til, at 
8.500 elever har deltaget i et 3-timers teaterforløb.— 
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STED
Aarhus Teater  

(ATLs egne lokaler el.  
teatrets prøvesale)

VARIGHED
3 (klokke)timer

TID
Udvalgte formiddage og 
eftermiddage i hverdage

MÅLGRUPPE  
Lærere og elever på 

grunduddannelserne og 
ungdomsuddannelserne 

ANTAL 
Max 25 personer

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk
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Teater-
værksted
— SÆRLIGT TIL OPGANG2’S  
FORESTILLING 4 EVER

Teaterværksted om venskab – på godt og ondt
Opgang2 og Aarhus Teater Læring tilbyder teaterværksted skræddersyet til unge 
fra 14 år og op. Teaterværkstederne finder sted på Aarhus Teater og tager udgangs-
punkt i Opgang2 Turnéteaters Reumertvindende forestilling 4 EVER.

Gennem en blanding af diskussion og teaterøvelser, der sætter krop og hoved i 
spil, oplever og opdager eleverne tematikken om venskab i 4 EVER og får en unik  
mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen.

Du kan vælge mellem TO forskellige udgaver af teaterværkstedet til 4 Ever:  
Et kort forberedende teaterværksted og et heldagsværksted.

1. KORT,  
FORBEREDENDE  

TEATERVÆRKSTED  
TIL 4 EVER 

PERIODE 
Hverdage 

13. jan – 28. feb 2020 

VARIGHED 
1 ½ time

 
TIDSPUNKT 

Aftales med Aarhus Tea-
ter. Ønsker du et teater-

værksted samme dag som 
teaterforestillingen kl. 11, 
kan det lade sig gøre kl. 

9-10.30.

PRIS 
Gratis for skoler i Aarhus 
Kommune (1.000 kr. for 

andre skoler).  
 

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

2. HELDAGS 
TEATERVÆRKSTED 

TIL 4 EVER 

PERIODE 
Hverdage 

18. - 29. feb 2020 

VARIGHED 
Kl. 9.00 – ca. kl. 14.00 

(inkl. teaterforestilling kl. 11) 

PRIS 
Gratis for skoler i 
Aarhus Kommune 

(1.000 kr. for andre skoler).  

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

 
OBS: 

Vi udbyder kun et 
begrænset antal heldags 

teaterværksteder!

OBS: 
BILLETTER TIL 4 EVER:

  
Udskolingselever i  
Aarhus Kommunes  
folkeskoler tilbydes  

gratis skolebilletter alle 
hverdage kl. 11 
i spilleperioden 

18. – 29. februar. 
Kontakt Opgang2 for  

nærmere information og 
billetbestilling på 8613 

2505 / info@opgang2.dk
 

Billetter til de ordinære 
forestillinger bestiller du 

hos Aarhus Teater. 
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Skrive-
værksted
— PÅ DIN SKOLE

“Skriveværkstedet giver 
en fantastisk mulighed 
for at lade eleverne ar-
bejde med danskfaget 
på en anderledes og 
koncentreret måde, der 
tilmed skaber nærvær 
og skriveglæde. Dia-
loger skal skrives, og 
scener sættes! Både 
det talte sprog og den 
skriftsproglige kompe- 
tence er i spil - og det 
er fx oplagt at anvende  
teknikkerne fra skrive- 
værkstedet videre i ar- 
bejdet med essayet  
og kronikken.”
— Gitte Lautrup
Bestyrelsesformand i 
Dansklærerforeningens 
sektion for hhx, htx, eux 
og eud samt undervi-
ser  på Tradium, Randers 
Tekniske Gymnasium

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og 
fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakte-
rer og gode historier. Ved hjælp af enkle skrive-
øvelser bliver dramatiske situationer til og ord og 
handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum 
får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen 
dramatik og skabe sin egen fiktion.

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det 
pågældende klassetrin og henvender sig derfor 
både til elever og lærere i både grundskolen og 
ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår 
ude på jeres skole og varetages af en professio-
nel dramatiker eller teaterpædagog.

Der kræves ingen forkundskaber. 

Læs mere på www.aarhusteater.dk/at-laering
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PRIS
Skoler i Aarhus Kommune: 

Gratis
Andre skoler: 1.000 kr. 

OBS! Forudsætter 
samtidigt køb af minimum 

20 teaterbilletter

STØTTET AF 
ULF i Aarhus – 

Undervisnings- og 
læringsforløb, 

Børnekulturhuset, 
Aarhus Kommune

 

STED
Ude på skolerne

VARIGHED
3 (klokke)timer

TID
Udvalgte formiddage og 
eftermiddage i hverdage

MÅLGRUPPE
 Lærere og elever på 
grunduddannelserne  

( fra 6. klasse) og 
ungdomsuddannelserne 

ANTAL 
Max 25 personer

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk
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Svend Åge Madsen

Henrik Skov Nielsen

Lærerkursus
— SE DAGENS LYS
Tirsdag 17. september 2019

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde  
med Svend Åge Madsens bevægende, lattermilde 
og tankevækkende roman Se dagens lys fra 1980. 
En syret fantasi om systemets hensigtsmæssige 
harmoni, der pludselig rystes – og om det dyre-
bareste af alt: Den menneskelige frihed.

På lærerkurset præsenterer vi undervisningsmateria-
let til forestillingen, udarbejdet af Sissel Worm Glass, 
lektor i dansk og dramatik, Favrskov Gymnasium.  
 
På kurset hører du om Svend Åge Madsens roman  
Se dagens lys og om opsætningen og dramati-
seringen af den på Aarhus Teater. Henrik Skov 
Nielsen, litteraturprofessor fra Institut for Kom-
munikation og Kultur - Nordisk Sprog og Littera-
tur, Aarhus Universitet, og Svend Åge Madsen vil 
tale om Madsens forfatterskab og om romanens 
placering i det. De vil ligeledes komme ind på ak-
tualiteten af fortællingen og stykket og tale om 
science fiction samt om, hvordan fiktion både kan 
fungere som model af og model for virkeligheden. 

Kurset er anlagt således, at deltagerne kan bru-
ge både romanen og stykket i deres undervisning. 
Der vil ligeledes være oplæsning ved Madsen og 
et oplæg og samtale om, hvad vi som mennesker 
overhovedet bruger fiktion og romaner til. Se da-
gens lys handler bl.a. om en tid uden romaner. I 
løbet af dagen vil vi derfor også tale om romanens 
fødsel i fortidens virkelighed i 1700-tallet og fikti-
onens fremtid, hvor hovedpersonerne sætter sig 
for at skrive, hvad der viser sig at være en roman. 
Romanens mulige død og undergang vil også bli-
ve diskuteret og problematiseret. 
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I SAMARBEJDE MED 

Fre-søn: 245-495,-
Man-tors: 195 – 344,-

PRISER

Se side 40
RABATTER

PRIS
400 kr. pr. deltager.  

I prisen indgår  
oplæg, forplejning og 

teaterforestilling. 

ONLINE TILMELDING 
atskolebooking.billetten.dk

TID 
Tirsdag 17. september 

2019 kl. 14.00 – ca. 18.00 
Herefter spisning og tea-
terforestilling kl. 19.30 – 

ca. 22 på Scala

MÅLGRUPPE 
Lærere med bl.a. Dansk, 

Drama og Filosofi i  
ungdomsuddannelserne  

og folkeskolens  
ældste klasser

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te og 
vand undervejs samt en 
sandwich og en øl, vand 
eller vin kl. 18. Det er en 
god idé at spise frokost  

inden kurset.

FORESTILLING 
Deltagerne får hver en  
billet til Se dagens lys  

kl. 19.30 på Scala

Maya Ilsøe

Helle Krogh Madsen

Lærerkursus
— PAGTEN
Onsdag 13. november 2019

Særlig relevant for læ-
rere i Dansk og Drama 
i indskoling og mellem-
trin samt præster med 
konfirmationsforbere-
delse.

Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrange-
ment, som afsluttes med spisning og forpremieren 
på forestillingen PAGTEN kl. 19.00.
 
På kurset vil du få præsenteret undervisningsmate-
rialet og selv afprøve dramaøvelser fra materialet. 
Efter dette kursus er du klædt på til at bruge fore-
stillingen i din undervisning. Mange af øvelserne 
kan også bruges på andre forestillinger, så du får 
hermed en generel inspiration til at inddrage tea-
terforestillinger i din danskundervisning.

Oplægsholdere:
-  Maya Ilsøe, prisbelønnet manuskriptforfatter, som 

udover PAGTEN på DR bl.a. har stået bag DRs  
julekalender Absalons Hemmelighed (2006) og de 
tre sæsoner af dramaserien Arvingerne (2014-16).

-  Helle Krogh Madsen, sognepræst og leder af 
Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksberg og 
København

-  Præsentation af undervisningsmateriale (Stine 
Guldborg og Trine Anja Petersen) og teaterwork- 
shop med ATL-teamet

I SAMARBEJDE MED 

Fre-søn: 245-495,-
Man-tors: 195 – 344,-

PRISER

Se side 40
RABATTER

PRIS 
350 kr. pr. deltager.  

I prisen indgår  
workshop, forplejning  
og teaterforestilling.

 
ONLINE TILMELDING 

atskolebooking.billetten.dk

TID
Onsdag 13. november 

2019 kl. 13.30-18 
Herefter spisning  

og teaterforestilling  
kl. 19 - ca. 21

 
STED 

Aarhus Teater
 

MÅLGRUPPE 
Lærere i bl.a. Dansk og 
Drama i folkeskolens  

indskoling / mellemtrin

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te og 
vand undervejs samt en 
sandwich og en øl, vand 

eller vin kl. 18.  
Det er en god idé at spise 

frokost inden kurset.

FORESTILLING 
Deltagerne får hver en  

billet til forpremieren på 
Pagten kl. 19.00 på  

Store Scene
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Hør Maya Ilsøe og Helle Krogh Madsen fortælle om DRs 
julekalender Pagten og historiens temaer om fællessang, 
myter, venskab og fællesskab, der samtidigt åbner ind til  
det store univers, der er N.F.S. Grundtvigs.

Hør forfatter Svend Åge 
Madsen og litteraturprofes-
sor fra Aarhus Universitet 
Henrik Skov Nielsen fortælle 
om, belyse og læse op af  
Se dagens lys
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”Jeg havde simpelt-
hen ingen idé om,  
at det ville blive en 
så livsforandrende 
opgave at skrive  
teaterstykket  
Martyren Munk”. 
Hassan Preisler

Mød Per Stig Møller og  
Hassan Preisler, der hver 
især giver et bud på Munks 
betydning og aktualitet.

Hvordan bliver man 
skuespiller? 

Hvordan arbejder  
en skuespiller? 

Hvad er et 
skuespillerensemble?

Hvordan har du  
arbejdet med rollen i 
den forestilling,  
du medvirker i?

Det kan være nogle af de spørgsmål, som du og 
dine elever kan stille en af vores skuespillere fra 
vores ensemble. Mødet med vores skuespilleren 
vil typisk være på Aarhus Teater – men kan i en-
kelte tilfælde også finde sted ude på din skole.

Mødet kan handle om den konkrete forestilling og 
dens tematik eller mere generelt om det at arbej-
de som skuespiller. Det er ikke en forudsætning, 
at I skal købe billetter til en forestilling, men det 
vil give dine elever en større oplevelse både at 
møde skuespilleren ’privat’ og på scenen.

Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespil-
leren, og det er derfor vigtigt, at dine elever er 
velforberedte og stiller spørgsmål.

Mød en 
skuespiller
— FRA AARHUS TEATER

Jacob Madsen Kvols

Mette Døssing

Anna Nøhr

Sofia Nolsøe

Frederik Mansø

Sara Viktoria Bjerregaard

Kjartan Hansen

Anne Plauborg

Kim Veisgaard

Christian Hetland

Anders Baggesen

Mathias Flint

VARIGHED 
½ - 1 time

PRIS
Gratis

BESTILLING
Tlf. 7021 3021 

arrangement@aarhusteater.dk

TID 
Hele sæsonen. Typisk i  

forbindelse med at I skal 
se en forestilling på  

Aarhus Teater.  
Dato og tidspunkt aftales 

individuelt.  
Vi forsøger så vidt muligt 

at efterkomme alle ønsker, 
men der kan være  

perioder, hvor  
skuespillerne er optaget.

MÅLGRUPPE 
Lærere og elever i  

grund- og 
ungdomsuddannelserne

ANTAL DELTAGERE
Ca. 25

Nanna Bøttcher

Marie Marschner

Simon Mathew
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Per Stig Møller

Hassan Preisler

Lærerkursus
— ORDET
Mandag 17. februar 2020

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde 
med Kaj Munks oprørende drama Ordet fra 1925 
om tro og mirakler. Stykket er med i Kulturmini-
steriets Kanon for Scenekunst, blandt andet fordi 
”det er skrevet med en vildskab, der får en til at 
sluge det scene for scene.”

På lærerkurset præsenterer vi undervisnings-
materialet til forestillingen, udarbejdet af Peter 
Kennebo, lektor i dansk, Aarhus Katedralskole.  
 
På kurset møder du også to oplægsholdere, der 
på hver sin måde har arbejdet indgående med 
Kaj Munks Ordet.
 
Per Stig Møller, fhv. medlem af Folketinget og 
udenrigsminister og forfatter til flere bøger om 
Munk, viser i sit foredrag, hvad der er kernen i 
Munks liv og virke, hans forfatterskab og indsats 
under besættelsen, der hviler på det samme, kristne  
grundsyn: den eksistentielle kristendom. Derfor er 
den centrale figur hos ham ikke, som man normalt 
fremstiller det, heroen, men kvinden og kærlighe-
den. I Ordet og Kærlighed gennemspilles det uden 
heroen, og her forenkler mange miraklet i Ordet. 

Hassan Preisler, skuespiller, dramatiker, forfatter, 
debattør og radiovært på Radio 24Syv med udsen-
delsen ”Det Næste Kapitel”, skrev i 2017 stykket 
Martyren Munk - et helligt raseri, der blev livsfor-
andrende for ham. Hør bl.a. om hans livs rejse gen-
nem to hyldemeter materiale om og af Kaj Munk, 
tilblivelsen af et teatermanuskript på to hundrede 
sider kogt ned til firs og mødet med Munks æld-
ste barnebarn. 

PRIS
350 kr. pr. deltager.  

I prisen indgår  
oplæg, forplejning og 

teaterforestilling. 
 

ONLINETILMELDING 
atskolebooking.billetten.dk

TID 
Mandag 17. februar 2020 

kl. 14.00 – ca. 18.00 
Herefter spisning og  

teaterforestilling  
kl. 19.30 – ca. 22 på Scala

MÅLGRUPPE 
Lærere med bl.a.  

Dansk, Drama, Historie  
og Filosofi i  

ungdomsuddannelserne  
og folkeskolens  
ældste klasser

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te og 
vand undervejs samt en 
sandwich og en øl, vand 

eller vin kl. 18.  
Det er en god idé at spise 

frokost inden kurset.

FORESTILLING 
Deltagerne får hver  
en billet til Ordet  
kl. 19.30 på Scala
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SPILLEPERIODE 
13. feb – 21. mar 2020

SCENE Scala

UDARBEJDES AF Peter Kennebo, 
lektor i Dansk, Aarhus Katedralskole

RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Religion og Samfundsfag i  
ungdomsuddannelserne og  
folkeskolens udskoling

DOWNLOAD Medio jan 2020

SPILLEPERIODE 
18.-29. feb 2020 

SCENE Stiklingen 

UDARBEJDES AF Opgang2 

RELEVANT FOR Dansk og Drama i 
folkeskolens udskoling 

DOWNLOAD  
Se inspirationsmateriale på 
www.opgang2.dk 

4 EVER  
Reumertvindende ungdomsforestilling fra Opgang2  

ORDET
Af Kaj Munk

SE DAGENS LYS 
Af Svend Åge Madsen 

LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ 
Sangskatten remixet af Simon Kvamm 

SPILLEPERIODE 
13. sep – 12. okt 2019

SCENE Scala

UDARBEJDES AF Sissel Worm Glass, 
lektor i Dansk og Dramatik, Favrskov 
Gymnasium

RELEVANT FOR Dansk, Drama og 
Samfundsfag i ungdomsuddannelserne 
og folkeskolens udskoling

DOWNLOAD Ultimo august 2019

SPILLEPERIODE 
31. jan – 7. mar 2020 

SCENE Store Scene repremiere 

UDARBEJDES AF Sissel Worm 
Glass, lektor i Dansk og Dramatik, 
Favrskov Gymnasium

RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Musik, Historie og Religion i  
ungdomsuddannelserne og  
folkeskolens udskoling

DOWNLOAD Primo oktober 2019 

DENUNGEWERTHERSLIDELSER 
Af Johann Wolfgang von Goethe
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SPILLEPERIODE 
14. nov – 21. dec 2019

SCENE Store Scene

UDARBEJDES AF Stine Guldborg  
& Trine Anja Petersen, Aarhus Teater 
Læring

RELEVANT FOR: Dansk og Drama i 
indskoling / mellemtrin 

DOWNLOAD Ultimo september 2019

SPILLEPERIODE 
13.-21. dec 2019 & 6.-24. jan 2020

SCENE Studio

UDARBEJDES AF Peter Kennebo, 
lektor i Dansk, Aarhus Katedralskole

RELEVANT FOR: Dansk, Drama,  
Samfundsfag og Filosofi i ungdoms- 
uddannelserne og folkeskolens 
udskoling

DOWNLOAD Medio november 2019

Undervisnings-
materialer

PAGTEN  
Af Maya Ilsøe

Til flere af vores forestillinger udarbejder vi fagrelevante undervisningsmaterialer, som du kan 
bruge i din undervisning i forskellige fag. Foruden vores egen ekspertise allierer vi os altid 
med fagpersoner uden for teatret, som har et specifikt kendskab til den mål- og aldersgruppe, 
som materialet henvender sig til. Materialerne er gratis og kan løbende downloades på vores  
skolesite. Vi offentliggør de nye materialer i vores skolenyhedsbreve. Du finder alle vores un-
dervisningsmateriale på www.aarhusteater.dk/at-laering 
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LAZARUS
Af David Bowie & Enda Walsh 

SE DAGENS LYS 
Af Svend Åge Madsen  

PAGTEN  
Af Maya Ilsøe 

David Bowies mesterlige og  
medrivende musikforestilling  
med 18 numre fra hans  
imponerende bagkatalog. 

SPILLEPERIODE 
Danmarkspremiere  
29. aug – 12. okt 2019 

SCENE Store Scene 

RELEVANT FOR Dansk, Drama  
og Musik i ungdomsuddannelserne 
og folkeskolens udskoling 

ATL TILBUD  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

Svend Åge Madens bevægende,  
lattermilde og tankevækkende  
roman fra 1980 omsat til scenen
 
SPILLEPERIODE 
Urpremiere 13. sep – 12. okt 2019

SCENE Scala

RELEVANT FOR Dansk, Drama  
og Samfundsfag i ungdoms- 
uddannelserne og folkeskolens 
udskoling

ATL TILBUD  
Lærerkursus 13. september  
– se side 10 /  
Undervisningsmateriale /  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

DRs fantasifulde og fortættede  
juledrama fra 2009 omsat til et  
medrivende eventyr på teatret
 
SPILLEPERIODE 
14. nov – 21. dec 2019

SKOLEFORESTILLINGER  
kl. 12 – se datoer på  
atskolebooking.billetten.dk 

SCENE Store Scene 

RELEVANT FOR: Dansk, Religion 
og Drama i indskoling og mellemtrin 
samt til Konfirmandforberedelse  

ATL TILBUD:  
Lærerkursus 13. nov – se side 11 /  
Undervisningsmateriale /  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

Billetpris til børn og unge under 25 år kun 65 kr. til alle forestillinger mandag – torsdag  
(på Store Scene gælder rabatten B, C og D-pladser)*

Billetbestilling på aarhusteater.dk / billet@aarhusteater.dk eller 7021 3021  
(man – fre kl. 10-16)

Se mere om alle vores forestillinger i sæson 19/20 på aarhusteater.dk Her kan du også  
besøge vores videosite og komme med bag scenen og møde nogle af de mange kunstnere, 
der optræder på Aarhus Teater.

* Til Pagten gælder prisen på 65 kr. alle spilledage og alle pladser i salen

Udvalgte
forestillinger
for
skoler
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LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ 
Simon Kvamms Reumert-vindende remix 

af den danske sangskat er tilbage! 

DENUNGEWERTHERSLIDELSER 
Af Johann Wolfgang von Goethe

DRACULA 
Af Bram Stoker

ORDET
Af Kaj Munk

KAGEFABRIKKEN 
Af Christian Lollike

4 EVER 
Reumertvindende ungdomsforestilling fra Opgang2 

SPILLEPERIODE 
31. jan – 7. mar 2020 
SCENE Store Scene 
RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Musik, Historie og Religion  
i ungdomsuddannelserne og  
folkeskolens udskoling 
ATL TILBUD  
Undervisningsmateriale /  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

SPILLEPERIODE 
13.-21. dec 2019 & 6.-24. jan 2020

SCENE Studio

RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Samfundsfag og Filosofi i ungdoms- 
uddannelserne og folkeskolens 
udskoling

ATL TILBUD 
Undervisningsmateriale /  
Teater- og skriveværksted / 
Mød en skuespiller

Gysende smuk musikalsk forestilling 
om den legendariske vampyr. Med 
bl.a. Aarhus Teaters ensemble og 
Den Jyske Operas Kor 
SPILLEPERIODE 
29. apr – 6. jun 2020 
SCENE Store Scene 
RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Historie og Musik i ungdoms- 
uddannelserne og folkeskolens 
udskoling 
ATL TILBUD  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

SPILLEPERIODE  
13. feb – 21. mar 2020 

SCENE Scala 

RELEVANT FOR Dansk, Drama,  
Religion og Samfundsfag i  
ungdomsuddannelserne og  
folkeskolens udskoling 

ATL TILBUD 
Lærerkursus 17. feb 2020 – se side 12 /  
Undervisningsmateriale /  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

Grovmalet farce om kage og 
sundhedshysteri  
SPILLEPERIODE 
7. maj – 4. jun 2020 
SCENE Scala 
RELEVANT FOR Dansk, Drama  
og Samfundsfag i ungdoms- 
uddannelserne og folkeskolens 
udskoling 
ATL TILBUD  
Teater- og skriveværksted /  
Mød en skuespiller

SPILLEPERIODE 18.-29. feb 2020 
SCENE Stiklingen 
RELEVANT FOR Dansk og Drama i 
folkeskolens udskoling 
ATL TILBUD Heldagsworkshop  
på Aarhus Teater for klassen i  
forbindelse med forestillingen  
– se side 9 /  
inspirationsmateriale  
på opgang2.dk /  
Forberedelsesworkshop på 
 Aarhus Teater inden forestillingen  
– se side 9 /  
Skriveværksted /  
Mød en skuespiller
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EJ BLOT TIL LYST styrker elevernes  
læring, trivsel og dannelse  

Ej blot til lyst er et partnerskabsprojekt i Den 
åbne skole mellem 5 folkeskoler i Aarhus Kom-
mune og Aarhus Teater. Projektet handler om 
efteruddannelse af dansklærere til at inddrage 
teaterpædagogiske redskaber i den fagfaglige 
danskundervisning – ikke som et afbræk af un-
dervisningen, men som en del af den. 

Vi arbejder med mesterlæreprincippet, hvor 
læreren som hovedperson er i lære hos ATLs 
teaterpædagoger sammen med lærerens ele-
ver. Både ude på skolerne og på Aarhus Teater.
 
Aarhus Universitet har fulgt Ej blot til lyst-pro-
jektet i tre år (2015-18) og udarbejdet forsk-
ningsrapporten ”Skolen i lære på teatret. Mod 
krop og drama i danskfaget” (april 2018). Rap-
porten konstaterer - og giver evidens for - at et 
varigt og systematisk arbejde med teater og 
teaterpædagogiske værktøjer i danskunder-
visningen kan styrke folkeskoleelevers læring, 
trivsel og dannelse.

Følgende partnerskabsskoler deltager i Ej blot 
til lyst i sæson 2019/20:
· Solbjergskolen
· Gammelgaardsskolen
· Kragelundskolen
· Frederiksbjerg Skole
· Lisbjergskolen

Du kan læse mere om Ej blot til lyst og Aarhus Uni-
versitets forskningsrapport på ATLs hjemmeside  
aarhusteater.dk/at-laering/ej-blot-til-lyst/ 

Skal din skole deltage i Ej blot til lyst fra august 
2021 - eller har du spørgsmål til projektet -  
så kontakt leder af Aarhus Teater Læring  
Morten Daugbjerg på md@aarhusteater.dk 

Ej blot til lyst støttes af Aarhus Kommune og Spar Nord Fonden
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Ej blot 
til lyst
— et partnerskabsprojekt i Den åbne skole  

”Lisbjergskolen deltager i projektet, fordi vi har fokus på elevernes faglige 
læring og progression, som skal gå hånd i hånd med deres almene dannelse. 
Vi ser at dette projekt er eksemplarisk i forhold til det. Ligeledes er projek-
tet med til at give danskundervisningen en variation, hvor skolen skaber læ-
ring uden for skolens matrikel – konceptet for ”Den åbne skole” i reformen.”
— Martin Appel Loft, skoleleder Lisbjergskolen og medlem af styregruppen 
på Ej blot til lyst

”Jeg ser projektet som en best practice for udviklingen af Den åbne skole.”
— Ida Krøgholt, lektor i Dramaturgi, Aarhus Universitet og forfatter til forsk-
ningsrapporten ”Skolen i lære på teatret – mod krop og drama i danskfaget. 
Om Ej blot til lyst på Aarhus Teater” (april 2018)

”Jeg forstår teksten meget bedre, fordi jeg oplever den. Mærker den. 
Det er noget andet end bare at sidde på sin stol og læse den. Jeg kom-
mer tæt på figurerne i teksten og genkender noget fra mit eget liv.” 
— Elev om at være med i Ej blot til lyst
 
”Jeg tror aldrig, at vi har følt os så meget som en klasse. Det har vir-
kelig ændret meget det her. Mere end at være på lejrskole i 6. klasse.”  
— Elev om at være med i Ej blot til lyst
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Sæsonen igennem tilbyder vi rundvisninger, 
hvor du og dine elever får mulighed for at gå 
teatret efter i krogene. En rundviser fortæller 
om husets historie, om arkitekturen og ud-
smykningen. Turen går rundt i hele huset – til 
de forskellige scener, værksteder og rekvisit-
kælderen. Rundvisningen begynder typisk ved 
teatrets hovedtrappe i Teatergaden og varer 
1 – 1 1/2 time. 

Rundvisning 
for skoler 
— KOM MED BAG KULISSEN OG FÅ ET ENESTÅENDE  
INDBLIK I LIVET BAG SCENEN

Rundvisninger på teatret sker under hensynta-
gen til kunsten. Der kan være prøver på scener 
eller i prøvesale samt travlhed på værksteder,  
der medvirker til, at vi ikke kan garantere, 
at turen går forbi alle scener og værksteder.

VIDEO:

Kom med bag 
scenen

Skuespiller Jacob Madsen Kvols viser dig rundt på Aarhus Teater og tager dig 
med bag kulisserne. Videoen er tænkt som et supplement til teaterbesøget, og 
skal give dine elever perspektiv, indsigt og baggrund, før de besøger Aarhus Te-
ater. Du finder videoen på www.aarhusteater.dk/at-laering
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PRIS
50 kr. pr. elev – dog et  

minimumsbeløb på 1000 kr. 
Det er muligt at søge ULF  

i Aarhus om støtte til  
rundvisningen – kontakt  
en kulturkonsulent på  

ulfiaarhus.dk

BESTILLING
Tlf. 7021 3021 

billet@aarhusteater.dk

TID 
Hele sæsonen

ANTAL DELTAGERE
Max 25 deltagere

VARIGHED 
1 – 1 ½ (klokke)time

Det´ mit liv –  
eller er det?
— DEBATSKABENDE UNGDOMSTEATER OG 
DIALOGWORKSHOP OM SOCIAL KONTROL  
FRA C:NTACT 

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver  
diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. 
Men hvad betyder social kontrol egentlig i vir-
keligheden, hvor går grænsen mellem negativ 
kontrol og ganske almindelig opdragelse, og 
hvad betyder det for dine valg i livet og dine 
relationer i hverdagen? 

Mød en mangfoldig gruppe unge mennesker, 
der har det tilfælles, at andre ville bestemme 
over dem og deres liv: Hvem de måtte være 
kærester med, hvordan de skulle se ud, og 
hvordan de skulle være, for at kunne blive en 
del af fællesskabet. 

Oplev dem fortælle hver deres historie om at 
have taget et personligt valg om at gå egne veje 
– trods familiens forventninger, pres fra venner-
ne eller fællesskabet og konsekvenserne ved 
at vælge det liv til, der er rigtigt for dem selv.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? er en forestil-
ling og et undervisningstilbud, der gennem et 
levende møde med virkeligheden inviterer til 
åben dialog og refleksion om kontrollens væ-
sen og stiller spørgsmålet: ”Hvem bestemmer 
egentlig i dit liv?” Er det dine forældre, sam-
fundet, dig selv, eller dine venner?

Dialogworkshop
Efter hver forestilling inviterer vi til en dialog- 
workshop à 60 minutters varighed. Workshop-
pen er for mindre hold af publikum og facilite-
res af de medvirkende, der gennem en række 
dialogspørgsmål giver rum for yderligere re-
fleksion om emnet social kontrol.

FO
RESTILLIN

G
 O

G
 W

O
RK

SH
O

P —
 sid

e 22

 AUG 

 SEP 

 OKT

 NOV

 DEC

  JAN

 FEB

 MAR

 APR

 MAJ

 JUN

 JUL

OBS 
Ønsker du også  

en workshop efter  
forestillingen, skal du  

bestille pladser samtidig 
med din billetbestilling 

med støtte fra

SPILLEPERIODE 
3.—6. marts 2020 kl. 9.30-

10.30 

FORESTILLINGS- 
VARIGHED 

inkl. Q & A: 60 minutter 

WORKSHOP 
KL. 10.45-11.45 

SCENE 
Scala

RELEVANT FOR 
Erhvervsskoler,  

produktionsskoler,  
gymnasieelever og  
folkeskoleelever fra  

8. klasse og op. 

PRIS
Gratis

BILLETBESTILLING 
atskolebooking.billetten.dk 
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Sommerskole på 
Aarhus Teater 
— SKAB ET VASKEÆGTE MORDMYSTERIE

Ungdomsskolefag 
— BLIV EN DEL AF AARHUS TEATERS HELT 
EGET TEEN-TEATERHOLD

Kend dit land
— EN DANNELSESREJSE I MINIFORMAT

Kend dit land er et projekt, der sender 4. klas-
seelever på minidannelsesrejser i hele Dan-
mark. Her møder børn en stribe af Danmarks 
bedste tilbud inden for kultur, natur og historie. 
De udvalgte skoler får adgang til skræddersy-
ede ruter med en stribe af landets bedste kul-
tur-, historie- og naturtilbud for børn, hvor Aar-
hus Teater er en af de udvalgte destinationer. 

Aarhus Teater Læring tilbyder et særligt for-
løb til Kend dit land, hvor eleverne kommer 
på rundvisning i huset, på teatrets scener og 

udvalgte værksteder. Herefter deltager elever 
og lærer i en praktisk workshop, der er særligt  
tilrettelagt til Kend dit land, hvor vi bl.a. arbej-
der med enkle teaterøvelser ’på gulvet’.

Forløbet henvender sig primært til skoler fra 
Sjælland (Tur 5 – fra Sjælland til Østjylland – se 
turkataloget på kendditland.dk).

Kend dit land er et projekt under Kulturministeriet, Under-
visningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Børne- 
og Socialministeriet.

TILMELDING  
arrangement@
aarhusteater.dk 

STED 
Aarhus Teater og  

ATLs lokaler 

PERIODE 
13. januar – 5. juni 2020

 
TIDSPUNKT 
Formiddage 

KLASSETRIN 
4. klasse

VARIGHED: 
3 timer

 
PRIS 

2.000 kr. pr. ex moms

Vi laver en sommerskole til 6. – 8. klasse, hvor 
vi sammen sætter rammerne for en mordgå-
de, som vores publikum skal løse. 

Vi har både et skuespillerhold og et teknik-
hold. På skuespillerholdet arbejder vi med 
krop og stemme i rollearbejdet og i samspil 
med andre. På teknikholdet får du mulighed 
for at lave det fantastiske lys, de fede lydef-
fekter og skabe de forskellige rum, som mord-
mysteriet skal udfolde sig i. 

Det vaskeægte mordmysterie skabes som 
vandreforestilling og vises som afslutning for 
et indbudt publikum fredag i uge 27.

På teen-teater arbejder vi hovedsagligt med 
kroppen som udtryksform. Herunder stemme, 
samspil og improvisation. Vi skaber et teater-
laboratorium og går undersøgende til værks. 
Der lægges flere teaterbesøg ind i forløbet 
og eleverne får rig mulighed for at arbejde 
undersøgende med disse. 

PERIODE 29. jun - 3. juli 2020 (uge 27)
 
KLASSETRIN 6.-8. klasse
 
PRIS Gratis
 
TILMELDING  www.ferieavisen.dk 
 
Vi åbner for tilmelding i uge 23 – hold 
øje med ferieavisen. Vi optager efter 
først-til-mølle-princippet og kan ikke  
garantere pladser til alle.
 
STED Aarhus Teater Lærings lokaler

Arrangeres i samarbejde med

PERIODE Uge 6 – uge 9 2020 –  
mandage kl. 16.30-19.00 

KLASSETRIN 7.-9. klasse 

PRIS Gratis 

TILMELDING Ung i Aarhus -  
www.ungiaarhus.dk   

STED Aarhus Teater Lærings lokaler
Arrangeres i samarbejde med
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Virksomheds-
besøg på 
Aarhus Teater
Hvordan fungerer Aarhus Teater som virksomhed?
Når man går i teatret, ser man som regel kun skuespillerne, men der er man-
ge 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 ty-
per jobs, man kan have på et teater. De vil måske møde teatermalere, sce-
neteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og lydteknikere.
Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med 
stop ved 2-3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannel-
ses- og erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan være forskellige 
alt efter dagens arbejdsopgaver.

Før besøget
Eleverne skal have undersøgt de forskellige jobfunktioner, og have læst om 
hvilke opgaver medarbejderne kunne have. Eleverne skal også forberede 
to spørgsmål til rollemodellerne. Uden forberedelse bliver besøget spild af 
både teatrets og elevernes tid.

Et besøg kan f.eks. indeholde:
-  Et stop ved skræddersalen, hvor en teaterskrædder fortæller om sin ud-

dannelse, baggrund og arbejde.
-  Et stop i malersalen, hvor en teatermaler fortæller sin historie og beskriver 

arbejdets funktioner. 
-  Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør fortæller om sin uddannelse,  

baggrund og arbejde og besvarer spørgsmål.

VARIGHED: 2 timer

PRIS: Forløbet er gratis.
Du kan aflyse værksteder op til 1 uge inden den aftalte dato, herefter vil der 
være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.

TILMELDING: annek@aarhus.dk

TEEN-TEATER 

Unge laver  
forestilling på  
Aarhus Teater
For tre sæsoner siden præsenterede Aarhus 
Teater Læring og Ung i Aarhus bæredygtig-
hedsforestillingen Ånden i skraldet (billede), 
hvor 75 unge ikke blot optrådte på Scala-sce-
nen, de var også med til at skabe scenografi 
og kostumer. Nu gentager vi successen!

Som med Ånden i skraldet kommer årets store  
forestilling til at tage udgangspunkt i teen-
agerens livsverden – både på og bag scenen. 
Eleverne får mulighed for at omsætte deres 
følelser, tanker og erfaringer i dramatisk form, 
og vil være medskabende i hele processen. 
Det færdige resultat kan opleves på Aarhus 
Teaters næststørste scene i foråret 2020 for 
et indbudt publikum.

Forestillingen iscenesættes af Birgitte Sønder-
gaard og Jette Riise.

PRØVEPERIODE Uge 11 2020 - uge 23 
2020 mandage kl. 16.30-19.00 i  
Aarhus Teater Lærings lokaler 

SPILLEPERIODE uge 23 på Scala
 
KLASSETRIN 7.-9. klasse
 
PRIS Gratis
 
INFO og TILMELDING: www.ungiaarhus.dk
Arrangeres i samarbejde med
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HVAD  
ER 
AARHUS  
TEATER 
LÆRING?
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ATLS MEDARBEJDERE 
2019-20

FASTE 
Jette Riise 
Stine Guldborg 
Trine Anja Petersen
Morten Daugbjerg (leder)

PROJEKTANSATTE 
Anne Majgaard Basse 
Tine Voss Ilum 
Jonas Rasmussen 
Katrine Weigelt 
Louise Stein Brock 
Isabella Marcussen 
Connie Pilgaard 

ATLS STYREGRUPPE
2019-20

Martin Appel Loft,  
skoleleder, Lisbjergskolen
Kirsten Sestoft,  
dansklærer, Skjoldhøjskolen
Jan Frydensbjerg, 
dansklærer, Lisbjergskolen
Sissel Worm Glass, 
lektor i Dansk og Dramatik, 
Favrskov Gymnasium
Ina Rathmann, 
cand. Pæd. Psych. 
og læringskonsulent i Teach
Lisbet Hastrup Clausen, 
lektor i Dansk, 
Læreruddannelsen i Aarhus, VIAUC
Ida Krøgholt, 
ph.d., lektor, Institut for Kommunikation 
og Kultur, Dramaturgi, AU
Allan Aagaard, 
Direktør Aarhus Teater

VIDSTE DU …
·  at hver tredje af Aarhus Teaters  

publikum er under 25 år?  
Det svarer til ca. 35.000 børn og unge 
går i Aarhus Teater hvert år.

·  at 4.000 børn, unge og deres forældre 
besøgte Aarhus Teater Læring i sidste 
sæson?

Aarhus Teater Læring (ATL) så dagens lys i 2015 og har i løbet af de seneste 
tre år opbygget et varieret teaterpædagogisk program til lærere og elever 
i grund- og ungdomsuddannelserne. 

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at kombinere læring, trivsel og 
dannelse i vores forløb, hvad enten der er tale om et teaterværksted, en 
sommerskole eller et lærerkursus. 

Afdelingen består af dygtige teaterpædagoger og dramaturger, der alle ar-
bejder i rummet mellem skole og teater og har fokus på at tilpasse de for-
skellige forløb til den enkelte skoles hverdag. ATL har desuden en fagligt 
bredt funderet styregruppe, der bidrager til udvikling og kvalitetssikring af 
det teaterpædagogiske arbejde.

Udover at tilbyde teaterpædagogiske tilbud til skoler udarbejder 
vi også en lang række pædagogiske materialer til undervisningsbrug  
(undervisningsmaterialer, plakater, øvelser til før og efter teateroplevelsen,  
teaterkort, refleksionskort, piktogrammer), som alle kan downloades frit på  
aarhusteater.dk/AT-laering 

ATL finansieres i sæson 19/20 af en donation fra Spar Nord Fonden, støtte  
fra Aarhus Kommune (Børn og Unge), ULF i Aarhus, en delvis egenfinan-
siering fra Ej blot til lysts Partnerskabsskoler og ikke mindst en betragtelig 
egenfinansiering fra Aarhus Teaters side. Tak til alle bidragsydere!
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Det 
praktiske
BILLETBESTILLING
Når du skal bestille teaterbilletter til vores 
ordinære forestillinger: 

Aarhus Teater Billetservice
Teatergaden, 8000 Aarhus C 
Billetkontoret er åbent hver torsdag  
kl. 14 – 19.30 samt alle dage man - fre,  
hvor der er forestillinger kl. 17 – 19.30.
 
Online: www.aarhusteater.dk  
Tlf: 7021 3021 (kl. 10 – 16)
Mail: billet@aarhusteater.dk
 
BILLETPRISER
65 kr. til alle børn og unge under 25 år  
samt studerende med studiekort 
 
Rabatten gælder mandag til torsdag  
på alle scener, dog ikke O- og A-pladser  
på Store Scene* 
 
Alle øvrige normalpriser kan ses på  
aarhusteater.dk

* Til Pagten gælder rabatten alle dage og  
alle pladser i salen.

 

ONLINE SKOLEBOOKING
– Aarhus Teaters online skoleportal
Når du skal bestille billetter til vores  
lærerkurser, Pagten-skoleforestillinger  
kl. 12 og C:NTACT-forestillingen  
Det’ mit liv  eller er det?:
atskolebooking.billetten.dk
 
2 FRIBILLETTER TIL LÆREREN
Hvis du som lærer køber billetter til din klasse, 
tilbyder vi dig 2 fribilletter til den pågælden-
de forestilling, så du kan nå at se den, inden 
du skal have din klasse med i teatret.  

BESTILLING 
TEATER- og SKRIVEVÆRKSTEDER og 
PRÆSENTATION og FORMIDLING

Pris 
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis 
Andre skoler: 1.000 kr. 

Bestilling af værksteder
Bestilling af et teater- eller skriveværksted 
forudsætter, at du samtidig køber min. 20 
billetter til en forestilling i sæsonen (dette 
gælder dog ikke Præsentation og formid-
ling). Vi anbefaler, at du kombinerer værk-
stedet med den forestilling, I skal se (der 
kan dog være tilfælde, hvor det ikke kan 
lade sig gøre at kombinere værksted og 
forestilling direkte; i de tilfælde bestiller du 
bare billetter til en anden forestilling).
 
Sådan gør du:
Vælg den forestilling, du ønsker at arbej-
de med på teater- eller skriveværkstedet (se 
aarhusteater.dk)

Bestil værksted og teaterbilletter:
Send en mail til Aarhus Teater Læring på 
atl@aarhusteater.dk (skriv venligst ’Teater-
værksted + skolens navn + klassetrin’ eller 
’Skriveværksted + Skolens navn + klassetrin´ 
i emnefeltet), og oplys:
-  Dato for det værksted, I ønsker
-  Bestilling af teaterbilletter  

(min. 20 billetter) 
-  Skriv, hvilken skole, du kommer fra, antal 

elever, skolens og dine kontaktoplysninger  
(mail og telefon)

Vi sender en ordrebekræftelse til dig, når vi 
har modtaget din bestilling

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage in-
den den aftalte dato. Herefter vil der være 
et aflysningsgebyr på 1.000 kr.

Aarhus Teaters værksteder er støttet af  
ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsfor-
løb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

TRANSPORT TIL AARHUS TEATER
Grupper og institutioner kan få transport- 
rabat – se nærmere på www.midttrafik.dk 
Nærmeste stoppested er Skolebakken få  
minutters gang fra Aarhus Teater. Her  
stopper Letbanen og en lang række by-  
og regionalbusser.

ER DU TILMELDT VORES 
SKOLENYHEDSBREV?
På aarhusteater.dk/at-laering kan du tilmel-
de dig. Så modtager du automatisk sidste 
nyt fra Aarhus teater Læring.

Aarhus Teater Læring støttes af 
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Aarhus Teater 
Billetservice
Teatergaden
8000 Aarhus C

Billetkontoret er åbent hver torsdag kl. 14 – 19.30 samt alle 
dage man - fre, hvor der er forestillinger kl. 17 – 19.30.

Online: www.aarhusteater.dk 
Telefon: 7021 3021 (man – fre kl. 10-16) 
Mail: billet@aarhusteater.dk
www. aarhusteater.dk/AT-laering

Skolebooking (lærerkurser, Pagten og C:NTACT-forestilling)
atskolebooking.billetten.dk


