
Aarhus Teater Læring 
Forår 2022

3 forestillinger  
du kan bruge direkte 
i undervisningen

Aarhus Teater Læring støttes af

ROMEO & JULIE
Dansk, engelsk & drama

Dansk, psykologi & dramaSANDMANDEN 
Dansk, tysk & drama
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ROMEO 
& JULIE
af William Shakespeare 
Store Scene 
3. februar – 10. marts 2022

Shakespeares mesterlige  
kærlighedstragedie for fuld  
udblæsning
En balkon i den italienske by Verona har i  
generationer tiltrukket unge forelskede sjæ-
le med magnetisk kraft. Det var nemlig her,  
Shakespeare for over 400 år siden lod alle tiders 
mest ikoniske kærlighedshistorie udspille sig.

Romeo og Julie er de to unge, som ved et  
storslået maskebal forelsker sig stormfuldt i 
hinanden. Det er kærlighed ved første blik – 
et afsindigt hormonsus. Men det er samtidig  
en umulig kærlighed, for deres to familier, Mon-
tague og Capulet, har i årevis ligget i uforsonlig 
fejde med hinanden. Og nu står forelskelsens 
rene og ufordærvede uskyld overfor slægter-
nes håndfaste kurs.

ROMEO & JULIE er en kæmpe opsætning 
med over 20 skuespillere, dansere og en mu-
siker på scenen. Viktor Medom Pascoe og 
Mette Klakstein spiller titelrollerne, mens mu-
sikken skabes af Elias Bender Rønnenfelt (for-
sanger i rockbandet Iceage), Nis Bysted og 
Marie Koldkjær Højlund. Sidstnævnte spiller 
live i forestillingen.

SPILLEPERIODE 
Store Scene 3. februar – 10. marts 2022

 
RELEVANT FOR
Engelsk, dansk og drama i udskoling og på 
ungdomsuddannelserne

BILLETPRIS
Skoleklasser 65 kr. pr. billet, når skolen køber 
billetter samlet til Aarhus Teaters egenproduk-
tioner (gælder dog ikke O- og A-pladser på 
Store Scene). Se alle priser på aarhusteater.dk

BESTILLING – se bagside

ATL-TILBUD ROMEO & JULIE
•  Lærerkursus 2. februar 2022
•  Undervisningsmateriale kan downloades 

på aarhusteater.dk/materialebank medio 
januar

•  Teaterværksted på Aarhus Teater  
Varighed: 3 klokketimer 
Pris: Gratis for skoler i Aarhus Kommune / 
1.000 kr. for andre skoler 
OBS Forudsætter samtidigt køb af mini-
mum 20 teaterbilletter

•  Mød en skuespiller fra forestilling på  
Aarhus Teater (gratis)

Læs mere på aarhusteater.dk/atl

Dan Ringgaard

Merete Pryds Helle
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LÆRERKURSUS  
Onsdag 2. februar 
Få inspiration og konkrete redskaber til at  
arbejde med dette store værk i verdenslitte-
raturhistorien. Du vil få præsenteret undervis-
ningsmaterialet og du vil opleve oplæg af to 
litterære mennesker, der på hver sin måde har 
beskæftiget sig med Shakespeare, kærligheden 
i litteraturen og ikke mindst ROMEO & JULIE. 

INDHOLD
•  En kærlighedshistorie belyst gennem  

kærlighedens historie v. Dan Ringgaard, 
professor ved Institut for Nordisk Sprog  
og Litteratur / AU

•  ”Oh Romeo” v. Merete Pryds Helle,  
forfatter, gendigtede i 2006  
kærlighedstragedien i romanform.

•  Undervisningsmateriale v. Sissel Worm 
Glass, teaterpædagog og underviser, ATL

•  Praktisk teaterworkshop v. ATL-teamet
•  Let traktement
•  Billet til forpremieren på ROMEO & JULIE
 
TID 
Onsdag 2. februar 2022 kl. 14-18. Herefter 
spisning og teaterforestilling på Store Scene 
 
PRIS 
350 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, 
forplejning og billet til ROMEO & JULIE

BESTILLING – se bagside

s. 3s. 2



SANDMANDEN
 
af E.T.A. Hoffmann  
– dramatiseret af Christian Lollike 
Scala 9. februar - 19. marts 2022

Christian Lollike dramatiserer Sandmanden
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Kender du fornemmelsen af at noget eller 
nogen overvåger dig? At du ikke helt kan 
stole på, at din virkelighed er … virkelig? 
Har Sandmanden kastet sand i dine øjne og 
forblændet dig? 

Den står på vrangforestillinger, gåsehud og my-
rekryb, når Christian Lollike gendigter E.T.A. 
Hoffmanns mest berømte fortælling, Sand-
manden fra 1817. E.T.A. Hoffmann er med 
sine gyserhistorier om mørke magter, indre 
dæmoner og forvitrende galskab kanoniseret 
som skrækromantikkens Godfather. Og hans 
mesterlige fortællinger har påvirket litterære 
sværvægtere som R.L. Stevenson, Edgar Allan 
Poe og Franz Kafka.

Sandmanden er ham, der kaster sand i øjnene  
på de børn, der ikke vil sove, til øjnene begyn-
der at bløde og trille ud af hovedet. Og histo-
rien om ham, martrer nat og dag den unge 
hovedperson Nathanael, og fører ham ind i 
et blændende vanvid fyldt af dybe længsler, 
forførende spejlbilleder og dragende stemmer.

Forestillingen er en urpremiere skabt i samar-
bejde med det markante teater Sort/Hvid og 
det internationalt anerkendte Holstebro Dan-
sekompagni. Den prisbelønnede instruktør  
og dramatiker Jonas Corell Petersen, der 
blandt andet som husinstruktør på National- 
theatret i Oslo, har stået bag en række sær-
egne og meget roste forestillinger, sætter i  
scene. Scenograf David Gehrt, der senest bril-
lerede på Scala med sin sanselige scenografi 
til Reumert-forestillingen Ordet, kreerer rum 

og kostumer, mens komponist-duoen Den 
Sorte Skole skaber forestillingens soundtrack. 
På scenen får du skuespillere Andrea Øst  
Birkkjær og Lasse Steen fra Aarhus Teaters  
ensemble sammen med Frederik Mansø og 
seks dansere fra Holstebro Dansekompagni. 
Sammen udgør de setuppet for denne angst-
fulde og pirrende fortælling om magtforhol-
det mellem mennesker og teknologi. 

Musik af Den Sorte Skole
DJ-kollektivet Den Sorte Skole skaber musik-
ken til Sandmanden. Kollektivet blev i 2004 
af Simon Dokkedal, Martin Højland og Martin 
Fernando Jakobsen.
Ved at sample obskure plader, - titler og gen-
rer på tværs af landegrænser og tidsperioder 
er Den Sorte Skole blevet kendt for at skabe 
en unik lyd, der tager dig på et trip til en paral- 
lelverden. En verden hvor fordums spøgelser 
taler sammen med fremtidens robotter via him-
melske hymner og dunkende rytmer. 
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UNDERVISNINGSMATERIALE 
TIL SANDMANDEN 
Kan downloades på aarhusteater.dk/ 
materialebank primo januar 2022 
Undervisningsmaterialet giver læreren flere vink-
ler på E.T.A. Hoffmanns værk og Christian Lol-
likes dramatisering af Sandmanden. Materialet 
er relevant i tysk, dansk og drama, særligt i ung-
domsuddannelserne, men også i 9.-10. klasse. 
Eleverne vil blandt andet få kendskab til per-
sonen Hoffmann, periodens kendetegn, vær-
kets karakter, dramatikeren Christian Lollike, 
og de forskellige tematikker i værket vil blive 
præsenteret som anledning til debat og anden 
aktivitet i klassen. 

Tyskfagligt arbejder vi med tekstuddrag på 
tysk fra Hoffmanns originaltekst, hvor sprog-
forståelse og sprogproduktion står i centrum. 
Teksterne er bedst egnet til a-niveau, men de 
er rigt glosseret, så de vil kunne bruges på et 
dygtigt b-niveau, og der er sproglige øvelser, 
som kan bruges som afsæt til mere perspekti-
verende aktiviteter. 

Dansk- og dramafagligt arbejder vi bl.a. 
med tekstuddrag fra novelle og teaterma-
nuskriptet, remediering fra novelle til scene 
og forestillingsanalyse. Herudover indgår in-
terviews med dramatiker Christian Lollike og 
scenograf / kostumedesigner David Gehrt.  
Der indgår konkrete opgaver undervejs i ma-
terialet til de tre fag. Stoffet er bygget fleksi-
belt op, så man som lærer selv kan overveje, 
hvad man vil sætte eleverne i gang med, inden 
man ser stykket, og hvad man gerne vil arbej-
de med efter teaterturen.

Undervisningsmaterialet udarbejdes af lektor 
i tysk og dansk, Søren Korshøj Laursen ved 
Aarhus Katedralskole og teaterpædagog og 
cand.mag. i dansk og dramaturgi Thyge Co-
sedis Holting.

SPILLEPERIODE 
Scala 9. februar - 19. marts 2022

RELEVANT FOR  
Tysk, dansk og drama på ungdomsuddannel-
serne og i 9.-10. klasse

BILLETPRIS 
Skoleklasser 65 kr. pr. billet, når skolen køber 
billetter samlet.  
Se alle priser på aarhusteater.dk

BESTILLING – se bagside

ATL-TILBUD SANDMANDEN
•  Undervisningsmateriale kan downloades på 

aarhusteater.dk/materialebank primo januar
•  Teaterværksted på Aarhus Teater  

eller din skole  
Varighed: 3 klokketimer 
Pris: Gratis for skoler i Aarhus Kommune / 
1.000 kr. for andre skoler 
OBS Forudsætter samtidigt køb af  
minimum 20 teaterbilletter

•  Mød en skuespiller fra forestillingen på 
Aarhus Teater (gratis)

Læs mere på aarhusteater.dk/atl

s. 4 s. 5



s. 6 s. 7

I 2020 oprullede politiet en international sag 
med mindst 145 ofre fra især USA og Eng-
land. Kvinder og mindreårige piger, der på 
det mørke internet var blevet udsat for ydmy-
gelser og mishandling af en gruppe mænd, 
der hader kvinder.
Mændene kalder sig ’incels’ – det betyder, at 
de lever i ufrivilligt cølibat. Vrede og frustre-
rede over, at ingen kvinder vil indgå i forhold 
eller have sex med dem, samles de i obskure 
online-fællesskaber. Her deler de billeder og 
videoer, hvor de skader og skænder kvinder og 
piger. Nogle af dem går endda skridtet videre 
og myrder kvinder i virkeligheden.
Men hvordan havner de i det følelsesmæssi-
ge dynd, og hvorfor handler de så ekstremt? 
Det undersøger den prisbelønnede dramatiker 
og tidligere huskunstner Nanna Cecilie Bang, 
der i The Supreme Gentleman giver den in-
debrændte mand en stemme i forsøget på at 
forstå, hvorfor han bliver kønsterrorist. På sce-
nen kan du opleve Aarhus Teaters Jacob Mad-
sen Kvols i en kraftpræstation alene på scenen! 

Podcast Kulissen
AT SÆTTE MØRKE FÆLLESSKABER  
PÅ SCENEN 
I et afsnit af Aarhus Teaters podcast Kulissen 
handler det om dystre internetfællesskaber 
og om scenekunstens evne til at lære os at 
forstå.  Gæster: instruktør Liv Helm og dra-
matiker Nanna Cecilie Bang

Hør bl.a. Liv Helm fortælle om, hvad der har 
overrasket hende mest i arbejdet med forestil-
lingen om de såkaldte incels: “De ser de sig 
selv som nogen, der skal rette op på og sta-
tuere, at samfundet er ved at gå i en forkert 
retning. Og det der med at de synes de har 
et progressivt projekt, og de ofrer sig for the 
greater good, det er en historie, som teatret 
og historiefortælling generelt kan bringe frem, 
som ikke dukker op i mediedækningen.” Vært 
og tilrettelægger på Kulissen er journalist og 
litteraturhistoriker Mathias Wissing.
Lyt til podcasten på aarhusteater.dk/podcast 
eller din musik/podcast-app

INSPIRATIONSMATERIALE TIL  
THE SUPREME GENTLEMAN 
Kan downloades nu på aarhusteater.dk/atl 
Eleverne får i inspirationsmaterialet mulighed 
for at undersøge incel-kulturen. De skal re-
flektere over og diskutere, hvordan det påvir-
ker deres oplevelse i teatret, at de som pub-
likum møder en karakter, der på den ene side 
er blød og sympatisk og på den anden side 
virkelig ubehagelig og ekstremt kvindefjendsk.
Vi har samlet en række forslag til artikler, der 
gør eleverne klogere på kulturens seksuelt fru-
strerede mænd, der hader kvinder så meget, 
at de slår ihjel.
Efter artiklerne har vi oplistet en række udsagn, 
der handler om kunstens rolle i samfundet og 
vi håber, at du som lærer sammen med dine 
elever vil bruge dem som afsæt for refleksio-
ner både før og efter teateroplevelsen. 

SPILLEPERIODE 
Studio 5. februar - 3. marts 2022

RELEVANT FOR  
Dansk, psykologi og drama på ungdoms- 
uddannelserne og i 9.-10. klasse  
(minimum 15 år)

BILLETPRIS 
Skoleklasser 65 kr. pr. billet, når skolen  
køber billetter samlet  
Se alle priser på aarhusteater.dk

BESTILLING – se bagside

ATL-TILBUD THE SUPREME GENTLEMAN
-  Inspirationsmateriale kan downloades på 

www.aarhusteater.dk/ materialebank nu
-  Teaterværksted på Aarhus Teater  

eller din skole  
Varighed: 3 klokketimer 
Pris: Gratis for skoler i Aarhus Kommune / 
1.000 kr. for andre skoler 
OBS Forudsætter samtidigt køb af  
minimum 20 teaterbilletter

Læs mere på aarhusteater.dk/atl

Ny dansk dramatik af  
Nanna Cecilie Bang om internettets kønskrigere

Studio 5. februar - 3. marts 2022
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TILBUD TIL DANSKLÆRERE  
PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE 

VIL DU MED I 
TEATER- 
ANMELDERIET
2022/23?

I TeaterAnmelderiet dyster gymnasieelever 
i ‘kunsten at anmelde’ på flere platforme. 
Er du dansklærer på en ungdomsuddannel-
se i Østjylland, så kan du melde dig og din 
klasse til allerede nu.  
Eleverne får indsigt i scenekunsten, skriver og 
remedierer anmeldelser og eksperimenterer 
med formidlingsværktøjer på forskellige digi-
tale platforme. Og vigtigst af alt: de deltager 
i kulturdebatten med en journalistisk, person-
lig og faglig stemme! Forhåbentlig får de også 
blod på tanden, så de har lyst til at udforske 
teatret endnu mere. 

De elever, der bedst formår at anmelde (vur-
dere, perspektivere og diskutere) en udvalgt 
forestilling på Aarhus Teater, vinder teater- 
anmelder-priser, når finalen løber af stablen 
på Aarhus Teater.
TeaterAnmelderiet er et nyt samarbejde mel-
lem Aarhus Teater Læring (ATL) og DMJX  
(Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) og 
østjyske gymnasier. 

TEATERANMELDERIET 2022/23
Vi er i indeværende sæson 2021/22 i fuld 
gang med at teste projektet sammen med 
Favrskov Gymnasium, Aarhus Katedralskole, 
Egaa Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium,  
der deltager med 13 danskhold, dvs. 350 
gymnasieelever. Eleverne har taget livtag 
med Christian Lollikes Kagefabrikken. I næste  
sæson bliver det en anden forestilling, der vil 
være relevant i danskfaget, men formatet vil 
være det samme.

Eleverne skal dyste i tre kategorier:
•  En klassisk skriftlig anmeldelse som vi ken-

der den fra aviser og web.
•  En anmeldelse i et nyt format (fx digitalt, 

SoMe, podcast, klippe/klistre, kunstværk – 
kun fantasien sætter grænser)

•  Den bedste detalje (for også at kunne hono-
rere en overskrift, en billedtekst, en idé eller 
andet, der har noget spændende)

s. 9s. 8
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FAKTA 
TEATERANMELDERIET 
2022/23

s. 11s. 10

Teateranmelderiet består af følgende grundelementer
•  Lærerintroduktionskursus med oplæg, praktiske øvelser på gulv og skrive-

øvelser. Desuden får du et eksemplar af bogen ”Begejstring & brutalitet. En 
guide til anmelderens rolle” af teateranmelder Anne Middelboe Christensen.  
Kursusdagen afsluttes med spisning og teaterforestilling på Aarhus Teater 
(september 2022)

•  Teaterforestilling på Aarhus Teater (november – december 2022)
•  Mulighed for teaterværksted med eleverne før teaterforestilling samt at møde 

en af skuespillerne fra forestillingen (november – december 2022)
•  Elever producerer teateranmeldelser i tre kategorier. Hver skole udvælger 

de tre bedste anmeldelser i hver kategori og sender til juryen på Aarhus  
Teater Læring (december 2022)

•  Finale på Aarhus Teater, hvor vinderen i hver kategori udnævnes (primo  
januar 2023)

Vi har desuden udarbejdet et undervisningsmateriale og produceret fire  
undervisningsvideoer, der giver et danskfagligt fundament for de genrer ele-
verne skal dyste i.
Du finder materialet på aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/teateranmelderiet/  
 

PERIODE 
September 2022 – januar 2023

RELEVANT FOR
Dansklærere og elever i ungdomsuddannel-
serne i Østjylland

PRIS
500 kr. pr. lærer og køb af teaterbilletter à 65 
kr. til eleverne
I prisen indgår introkursus for dansklærere 
inkl. spisning og teaterforestilling samt bo-
gen ”Begejstring & brutalitet. En guide til 
anmelderens rolle” af teateranmelder Anne 
Middelboe Christensen. Herudover tilbyder 
vi et 3-timers teaterværksted, hvor du og dine 
elever arbejder kropsligt med tematikker med 
æstetiske greb fra forestillingen og eleverne 
får prøvet scenekunsten på egen krop.

BESTILLING
Du kan bestille plads til TeaterAnmelderiet 
allerede nu ved at skrive til  
Sissel Worm Glass,  
sissel.glass@aarhusteater.dk  

Teaterbilletterne à 65 kr. bestilles samlet pr. 
klasse (når nyt repertoire er annonceret - for-
mentlig primo maj 2022), og gøres ved at købe 
online på www.aarhusteater.dk eller skrive til 
billet@aarhusteater.dk 

Læs mere på aarhusteater.dk/teateranmelderiet

TeaterAnmelderiet er et samarbejde mellem  
DMJX og Aarhus Teater Læring.  
Projektet støttes af Aarhus Stiftstidendes Fond  

Foto Mikkel Cantzler Christensen Lærerkursus 2021/22 på Aarhus Teater (foto Trine Anja Petersen, ATL) 

”TeaterAnmelderiet er en ny og frisk måde at arbejde med 
analyse og formidling. Analysearbejdet bliver kropsliggjort  
i en fed og højst elevaktiverende teaterworkshop, hvor  
teatrets fagsprog dramatiseres og grines ind, og elevernes 
formidling sættes under en skarp journalistisk no-bullshit lup. 
Yderst inspirerende for såvel elever som lærere.”
Annemette Wendelboe Løkke, 
dansklærer Egaa Gymnasium, 
deltager i TeaterAnmelderiet 2021/22



BILLETTER

Aarhus Teater 
Billetservice 
Teatergaden 
8000 Aarhus C

Mail billet@aarhusteater.dk  

Telefon 7021 3021   
Telefonen er åben:  
Mandag - fredag kl. 10-14

Personlig betjening i billetkontoret  
Se de aktuelle åbningstider på www.aarhusteater.dk/billetservice 

Online www.aarhusteater.dk 

Skolebooking online 
atskolebooking.billetten.dk  

TEATERVÆRKSTEDER 
Bestilling atl@aarhusteater.dk  

LÆRERKURSUS ROMEO & JULIE 
Bestilling atskolebooking.billetten.dk 
 
RUNDVISNING FOR SKOLER 
Bestilling arrangement@aarhusteater.dk 

TEATERANMELDERIET 
Bestilling sissel.glass@aarhusteater.dk 

Læs mere på aarhusteater.dk/atl


