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Dét er grundtanken i ATL, der siden 2015 har 
fungeret som Aarhus Teaters professionelle 
læringsafdeling. I ATL er scenen sat – bog-
staveligt talt – for en række unikke teatertil-
bud til lærere og elever i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne.

Størstedelen af vores aktiviteter udspiller sig 
i mødet med teatrets forestillinger. Det gæl-
der for eksempel, hvis du som lærer deltager 
på vores lærerkurser, hvis du benytter vores 

undervisningsmaterialer eller hvis du som læ-
rer i grundskolen følger vores efteruddannelse 
(Ej Blot Til Lyst). 

Du møder også teatrets forestillinger, når du 
er på teaterværksted med dine elever – og 
eleverne møder teatret, hvis de deltager i vo-
res forskellige fritidstilbud, hvor børn og unge 
selv laver teater. Derudover tilbyder vi også 
skriveværksteder og værksteder i præsenta-
tion og formidling. Mulighederne er mange!

I brochuren og på ATLs hjemmeside kan du 
læse om alle vores tilbud. Er du mere nysger-
rig kan du følge os i vores særlige gruppe for 
lærere på Facebook - “Aarhus Teater Læring 
– drama i undervisningen” - eller ved at mod-
tage vores særlige nyhedsbrev. Sidst men ikke 
mindst kan du som skole købe billetter til kun 
65 kr. til alle vores egenproduktioner – det er 
billigere end biffen!

Rigtig god fornøjelse med ATL i sæson 20/21!

Morten Daugbjerg
- leder af Aarhus Teater Læring

Aarhus Teater 
Læring
– SÆTTER KROP OG SIND I BEVÆGELSE
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VIDSTE DU AT… Over 5000 børn, unge, lærere og forældre 
benyttede sig af AT Lærings tilbud i sæson 2019/20. 

I Aarhus Teater Læring (ATL) vil vi gerne ramme børn og unge lige der, hvor 
oplevelsen sætter sig fast. Der, hvor de investerer sig selv og engageres i et 
fællesskab. Vi ønsker at åbne porten til en verden, hvor oplevelse, læring, fæl-
lesskab og dannelse går hånd i hånd.

FORESTILLINGSFOTOS
· Teaterkoncert C.V. Jørgensen: Artwork: Creative Zoo
· En fortælling om blindhed: Foto: Yellow1
· Den vægelsindede: Foto: Anna Marín Schram
·  Et Juleeventyr: Artwork: Creative Zoo / 
Foto: Anna Marín Schram

· Rotteweiler: Ditte Chemnitz
· The Supreme Gentleman: Artwork/foto: Yellow1
· Kong Lear: Foto: Emilia Therese
·  You’ve Come A Long Way, Baby:
Foto: Anna Marín Schram

·  Leonora Christina – Sandhedens dronning:
Artwork: Creative Zoo / Foto: Anna Marín Schram

· Charlie & Chokoladefabrikken: Foto: Yellow1
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Som noget nyt har vi lavet en facebook-gruppe ”Aarhus Teater Læring – drama 
i undervisningen”. 
Gruppen er et sted, hvor lærere og undervisere på tværs af skoleformer kan hen-
te inspiration til deres undervisning. I gruppen fi nder du øvelser, links til artikler 
om teater i undervisningen, videoklip og refl eksioner om og fra vores arbejdsliv 
i Aarhus Teater Læring.

Meld dig ind i gruppen og vær med til at skabe et digitalt fællesskab omkring 
teater og krop i undervisningen. Ordet er frit og alle er velkomne!

Du kan også tilmelde dig vores særlige skolenyhedsbrev på aarhusteater.dk/
atlnyhedsbrev, som vi udsender ca. 10 gang om året. Vi udsender både et nyhedsbrev til 
lærere i folkeskolen og til lærere i ungdomsuddannelserne. Her fortæller vi i ord, billeder 
og video om vores aktitiveter og særtilbud i AT Læring. 

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. pr. person for 
skoler (inkl. gebyr). Vær opmærksom på, at prisen på ungdomsbilletter (når det 
ikke drejer sig om en skole) er 80 kr.

Vi laver særlige skoleforestillinger kl. 12 til Et Juleeventyr og Charlie & Chokolade-
fabrikken, hvor billetprisen er 65 kr. 
På Store Scene omfatter rabatten B-, C- og D-pladser, mens den på de øvrige 
scener gælder alle pladser i salen.*

*  Til de ordinære forestillinger på Et juleeventyr gælder rabatten dog alle pladser og alle dage. Til skole-
forestillingerne kl. 12 gælder rabatten også alle pladser.

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

Aarhus Teater 
Læring 
på Facebook

SKOLEBILLETTER
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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 sce-
ner eller i prøvesale samt travlhed på værkste-
der, 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 Teater. 
Du fi nder videoen på aarhusteater.dk/skolevideo

PRIS
55 kr. pr. elev – dog et mini-

mumsbeløb på 1000 kr.
Det er muligt at søge ULF i 
Aarhus om støtte til rundvis-
ningen – kontakt en kultur-
konsulent på ulfi aarhus.dk

BESTILLING
Tlf. 7021 3021 

billet@aarhusteater.dk

TID
Hele sæsonen

ANTAL DELTAGERE
Max 25 deltagere

VARIGHED
1 – 1 ½ (klokke)time
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EN FORTÆLLING OM BLINDHED
Af José Saramago, dramatiseret og iscenesat af Christian Lollike 

og Sigrid Johannesen 

DEN VÆGELSINDEDE
Af Ludvig Holberg

ET JULEEVENTYR
Af Charles Dickens, dramatiseret af Jack Thorne

En voldsom og sanselig oplevelse, 
der skræller huden af din menneske-
lighed. En epidemi er brudt ud og 
du er en af de smittede.

SPILLEPERIODE 
28. aug – 28. sep 2020

SCENE Studio

RELEVANT FOR Dansk, Drama og 
psykologi på ungdomsuddannelserne. 
NB! En gyserforestilling, hvor din 
synssans sættes ud af spil.

ATL TILBUD 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller / Teaterværksted / 
Skriveværksted / Mød en skuespiller

En forrygende og satirisk forveks-
lingskomedie om en lunefuld og 
humørsyg kvinde, der skifter 
mening, som vinden blæser.

SPILLEPERIODE 
4. sep – 3. okt 2020

SCENE Scala

RELEVANT FOR Dansk og 
Drama i udskolingen og på 
ungdomsuddannelserne.

ATL TILBUD 
Undervisningsmateriale / 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

En fabelagtig jule-spøgelseshistorie 
om gnieren Ebenezer Scrooge, 
der har glemt at leve og elske, 
men som juleaftensdag får en sidste 
chance for at åbne sit kolde hjerte 
og ændre sit liv.

SPILLEPERIODE 
5. nov – 20. dec 2020

SCENE Store Scene

RELEVANT FOR Dansk, engelsk og 
drama i indskoling og på mellemtrin. 
Og i det hele taget for alle, der elsker 
en god historie (anbefales fra 7 år) 

ATL TILBUD 
Lærerkursus d. 4. nov /
Undervisningsmateriale / 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

En teaterkoncert, hvor C.V. Jørgensens 
tekster bliver sat i spil i nye fortolkninger 
- og med alle de sange, der har ramt 
os dybt, og som formår at samle os på 
tværs af generationer, køn og klasse.

SPILLEPERIODE
14. aug – 19. sep 2020

SCENE Store Scene

RELEVANT FOR Dansk, Drama og 
musik i udskolingen og på ungdoms-
uddannelserne

ATL-TILBUD
Undervisningsmateriale / 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller 

Billetpris til skoler kun 65 kr. til alle forestillinger mandag – torsdag 
(på Store Scene gælder rabatten B, C og D-pladser)
* (vær opmærksom på, at prisen på ungdomsbilletter er 80 kr.) 

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

Læs mere om alle vores forestillinger i sæson 20/21 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 Et Juleeventyr og Charlie & chokoladefabrikken gælder prisen på 65 kr. alle spilledage 
og alle pladser i salen.

Udvalgte
forestillinger
for
skoler

TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN
Af Cederholm og Bjerkø
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YOU’VE COME A LONG WAY, BABY
Ny dansk dramatik af Christina Hagen

ROTTWEILER
En musikalsk forestilling om en familie i opløsning og tre søskendes 

kamp for at holde fast i sig selv og hinanden.  

LEONORA CHRISTINA 
– SANDHEDENS DRONNING

Af Christian Lollike

THE SUPREME GENTLEMAN
Ny dansk dramatik af Nanna Cecilie Bang

CHARLIE OG CHOKOLADEFABRIKKEN
Af Roald Dahl

KONG LEAR
af William Shakespeare

Urpremiere
Et provokerende og performativt 
stykke om sammenhængen mellem 
kapitalisme, reklame og feminisme. 

SPILLEPERIODE
25. feb – 27. mar 2021

SCENE Stiklingen

RELEVANT FOR Dansk og dramatik 
på ungdomsuddannelserne.

ATL TILBUD 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

SPILLEPERIODE 
10.-14. nov 2020

SCENE Scala

RELEVANT FOR Dansk og drama 
i udskoling (fra 14 år)

ATL TILBUD 
Teaterværksted særligt til Rottweiler

Kongeligt drama og danmarkshisto-
riens vildeste kærlighedshistorie i 
hænderne på dansk teaters enfant 
terrible. Baseret på Leonora Christi-
nas selvbiografi  Jammers Minde.

SPILLEPERIODE 
25. mar – 30. apr 2021

SCENE Scala

RELEVANT FOR Historie, dansk 
og dramatik i udskolingen og på 
ungdomsuddannelserne

ATL TILBUD 
Lærerkursus d. 6. apr / 
Undervisningsmateriale / 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

Mød ”incel”-manden, der hader kvin-
der! Her gives den indebrændte mand 
en stemme i forsøget på at forstå, 
hvorfor han bliver kønsterrorist.

SPILLEPERIODE
22. jan - 27. feb 2021

SCENE Studio

RELEVANT FOR Dansk, dramatik og 
psykologi på ungdomsuddannelserne.

ATL TILBUD 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

Danmarkspremiere på musical-
succesen, hvor Willy Wonka 
inviterer hele familien ind i 
fantasiens søde slaraffenland.

SPILLEPERIODE
6. maj – 13. juni 2021

SCENE Store Scene

RELEVANT FOR Dansk, engelsk og 
drama på mellemtrin og i udskoling-
en (anbefales fra 8 år)

ATL TILBUD
Undervisningsmateriale / 
Teaterværksted / Skriveværksted / 
Mød en skuespiller

En eksplosiv tragedie om magt, 
kærlighed og vanvid. Fortalt i et
sprog, der dufter af rosenvand
og drypper af slangegift. 

SPILLEPERIODE 
12. feb - 13. mar 2021

SCENE Store Scene

RELEVANT FOR Engelsk,
dansk og dramalærere på
ungdomsuddannelserne

ATL TILBUD
Praksisworkshop på engelsk d. 10. feb /
Undervisningsmateriale /
Teaterværksted / Skriveværksted /
Mød en skuespiller
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Lærerkursus
— ET JULEEVENTYR
Onsdag d. 4. november 2020 

TID
Mandag 4. november 

2020 kl. 14-18.  
Herefter spisning og  

teaterforestilling kl. 19.00 
på Store Scene.

 
MÅLGRUPPE 

Lærere med bl.a. Dansk 
og Drama i indskoling  

og mellemtrin

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te  

og vand undervejs samt 
en let ret 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 Et Juleeventyr

PRIS 
350 kr. pr. deltager.  

I prisen indgår  
oplæg, forplejning og 

teaterforestilling

ONLINETILMELDING 
atskolebooking.billetten.dk

Lisbet Hastrup Clausen

Benjamin La Cour
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toAarhus Teater inviterer til et fagligt lærer-
arrangement, som afsluttes med spisning 
og forpremiere på forestillingen ET JULE- 
EVENTYR. Få inspiration og konkrete værk- 
tøjer til at arbejde med Charles Dickens’ fabel-
agtige jule-spøgelseshistorie ET JULEEVENTYR.

ET JULEEVENTYR handler om gnieren Ebe-
nezer Scrooge, som vrisser med et hjerte, der 
er hårdt og koldt som sten, når folk ønsker 
ham glædelig jul. Indtil han får besøg af sin 
afdøde kompagnon Jacob Marleys genfærd 
og tre ånder – alle med det budskab, at han 
må lære omsorg og menneskelighed for ikke 
at dø alene og vandre om i evig ensomhed. 
Det er historien om en mand, der har glemt 
at leve, men som juleaftensdag får en sidste 
chance for at åbne sit hjerte og ændre sit liv.
 

Hvad får du som lærer ud af kurset?
På kurset vil du høre oplæg med udgangs-
punkt i både skoleverden og teaterverden,  
få præsenteret undervisningsmaterialet  
og som afrunding selv afprøve drama- 
øvelser fra materialet.
Efter dette kursus er du klædt på til at bruge  
forestillingen i din undervisning. Mange  
af øvelserne kan desuden bruges på andre 
forestillinger, så du får en masse gode ideer 
med hjem til, hvordan du også kan inddrage 
andre forestillinger i din danskundervisning.

Oplægsholdere
Lisbet Hastrup Clausen, cand. pæd. dansk  
og lektor på VIA Aarhus 
Benjamin La Cour, scenograf på ET JULEEVENTYR 
Sissel Worm Glass, teaterpædagog og underviser, ATL Under-
visningsmateriale og praksis teaterworkshop med ATL-teamet

AUG  

SEP 

OKT 

NOV  

DEC  

JAN  

FEB  

MAR  

APR  

MAJ 

JUN 
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Lærerkursus
— LEONORA CHRISTINA, 
SANDHEDENS DRONNING 
dramatiseret af Christian Lollike
Tirsdag 6. april 2021

Jammers Minde er den titel, kongedatteren 
Leonora Christina valgte til skildringen af sit 
22-årige fængselsophold i Blåtårn fra 1663-85. 
Titlen betyder: Erindringen om min elendighed.

Få inspiration og konkrete redskaber til at ar-
bejde med dette store værk i dansk litteraturhi-
storie. Et værk, der myldrer med iagttagelser, 
syn, stank, lyde, sanselig væmmelse og grotesk 
humor. Og som nu danner udgangspunkt for 
forestillingen LEONORA CHRISTINA, SAND-
HEDENS DRONNING dramatiseret af Chri-
stian Lollike.

Christian Lollike går i kødet på den radikale 
ener fra Blåtårn og dykker ned i en danmarks-
historiens største magt- og overlevelseskampe.
Verdensborger og førstedame. Årelang straf-
fefange og litterært fyrtårn. Leonora Christina 
var ikke bare Christian den 4.s datter, hun var 
en særdeles stærk, topbegavet og helt ene-
stående kvinde i sin egen ret.

Hvad får du som lærer ud af kurset?
I et litterært perspektiv får du et bud på, hvor-
dan samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
udfolder sig i mødet med Jammers Minde gen-
nem fl ere århundreder.

Du får præsenteret undervisningsmaterialet og 
du vil opleve en blanding af foredrag, inter-
view og samtale mellem historiker Marianne 
Philipsen og dramatiker Christian Lollike, som 
sammen vil lægge forskellige vinkler på, hvor-
dan historien er bearbejdet dramatisk. Det vil 
komme til at handle om, hvilke dramatiske fri-
heder man kan tage sig i denne proces, og om 
hvorfor det er vigtigt at dramatisere i samspil 
med historien – digte med de historiske kil-
der og ikke mod dem. 

I teaterworkshoppen vil du prøve scenekun-
sten på egen krop. Du bliver introduceret til, 
hvad det vil sige at arbejde kropsligt med re-
plikker, tematikker og kunstneriske greb fra 
forestillingen. Teaterøvelserne kan du efter-
følgende bruge med dine elever, inden I skal 
se forestillingen.

Oplægsholdere
Christian Lollike, dramatiker

Marianne Philipsen, historiker og arkivar på Aarhus Teater

Sissel Worm Glass, teaterpædagog og underviser, ATL.
Oplæg om undervisningsmateriale

TID
Tirsdag 6. april 2021 

kl. 14-18. Herefter spisning 
og teaterforestilling kl. 

19.30 på Scala.

MÅLGRUPPE
Lærere med bl.a. Dansk, 
Drama og Historie i ung-
domsuddannelserne samt 

udskolingen

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te 

og vand undervejs samt 
en let ret 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 Leonora Christina 
– Sandhedens dronning  

PRIS
350 kr. pr. deltager. I prisen 
indgår oplæg, forplejning 

og teaterforestilling

ONLINETILMELDING
atskolebooking.billetten.dk

Christian Lollike

Marianne Philipsen
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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

Andrea Øst Birkkjær

Sofia Nolsøe

Frederik Mansø

Viktor Pascoe Medom

Kjartan Hansen

Anne Plauborg

Emil Prenter

Christian Hetland

Anders Baggesen

Mette Klakstein Wiberg

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  
skuespillere er optaget.

MÅLGRUPPE 
Lærere og elever  

i grund- og 
ungdomsuddannelserne

ANTAL DELTAGERE 
Ca. 25

Nanna Bøttcher

Marie Marschner

Simon Mathew

Sissel Worm Glass
Teaterpædagog  
og underviser,  
AT Læring.
Undervisningen foregår  
primært på engelsk.

Praksisworkshop
— KONG LEAR – særligt for engelsklærere
10. feb 2021

Magt, kærlighed og vanvid
Kong Lear er en af Shakespeares vildeste og stærkeste tra-
gedier. En universel historie om en banal arvesag i en fami-
lie, som pludselig eksploderer i intriger og forræderi, magt, 
begær og grådighed. Det er ondskab og kærlighed på den 
store klinge - fortalt i et sprog, der dufter af rosenvand og 
drypper af slangegift.
Det er dansk teaters klassikerdronning, mesterinstruktøren Ka-
trine Wiedemann, der iscenesætter Shakespeares storværk, 
der indledes med, at Kong Lear efter et langt liv på magtens 
trone vælger at abdicere og gå på pension. Men hvordan skal 
han dele sit rige mellem sine tre døtre? Han beslutter, at døt-
rene skal fortælle ham, hvem af dem, der elsker og ærer ham 
højest. Ved at blande følelser og fornuft begår Kong Lear en 
fatal fejl. En fejl, der sender ham ud i et afmægtigt vanvid.
 
Hvad får du som engelsklærer ud af værkstedet/
workshoppen?
Du vil komme til på egen krop at afprøve, hvordan du kan 
arbejde kropsligt med tematikker, replikker og kunstneriske 
greb fra Aarhus Teaters opsætning af KONG LEAR.
Som noget helt nyt, udbyder vi i denne sæson en praksis- 
workshop for engelsklærere - på engelsk! Workshoppen er 
tilrettelagt, så teaterøvelserne kan tages direkte med ud i 
undervisningen bagefter. Det kropslige arbejde med Shake-
speares gamle tekst vil styrke elevernes faglige kompeten-
cer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og 
analyse og fortolkning.
Workshoppen vil give dig inspiration til at arbejde med Sha-
kespeare og KONG LEAR i en undervisningssituation, hvor 
krop og stemme går forrest i mødet med forestillingen.
Workshoppen foregår på Aarhus Teater i et af vores 
undervisningslokaler.

ANTAL 
Max 20 deltagere 

FORPLEJNING 
Der vil være kaffe, te og 

vand undervejs samt en let 
ret og en øl, vand eller vin 
kl. 18.  Det er en god idé 

at spise frokost inden  
kurset.kl. 19.30 på Scala

PRIS 
350 kr. pr. deltager. I pri-

sen indgår oplæg, forplej-
ning og teaterforestilling

ONLINETILMELDING 
atskolebooking.billetten.dk

TID  
10. feb 2021 

 kl. 15.30-18.30.  
Herefter spisning og  

teaterforestilling  
kl. 19.30 på Scala

MÅLGRUPPE 
Engelsklærere på ung-
domsuddannelserne.  

Andre lærere er naturligvis 
også velkomne!

NB! Workshoppen  
vil primært foregå  

på engelsk
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Vidste du, at de første 20 sekunder i mødet med et andet menne-
ske er afgørende for det aftryk, du sætter og det indtryk, du gør?

Bliv bedre til at arbejde målrettet med sammenhængen mellem det, 
du siger og det, du gør
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 Præsentation og formidling får eleverne redskaber fra skuespillerens værk-
tøjskasse til at fremstå autentiske og formidlingsbevidste. De bliver kærligt og 
præcist guidet igennem forskellige teaterøvelser og får derigennem bevidst-
hed om, hvordan de rent kropsligt 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 fremlæggelsessituati-
on. Eleverne styrkes i at bruge deres kropssprog og få større kropsbevidsthed. 

Værksted i 
Præsentation 
og formidling
— PÅ AARHUS TEATER ELLER 
PÅ DIN SKOLE

PRIS 
1.000 kr. 

(gælder alle skoler)

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 grunduddannel-

sernes udskoling og 
ungdomsuddannelserne

ANTAL 
Max 28 deltagere

STED 
På Aarhus Teater 

(ATLs lokaler) eller ude 
på skolen. Værkstedet 

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

arbejde fysisk på 
gulvet samtidigt.

Præsentation og formidling er et værksted, der med udgangspunkt i enkle teater-
øvelser har fokus på den formidlingsbevidste krop og den tydelige stemme.
Teaterværkstedet tilrettelægges specifi kt efter det pågældende klassetrin og 
henvender sig derfor både til elever og lærere i udskolingen og på ungdoms-
uddannelserne. Værkstederne varetages af en professionel teaterpædagog. 
Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Værkstedet er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børne-
kulturhuset, Aarhus Kommune

”Det var ikke blot sjovt, man 
lærte også en masse om at stå 
foran andre mennesker, mens 
de alle sammen kigger på en. 
I starten syntes jeg, at det var 
en smule akavet og lidt pinligt, 
men da vi havde været igen-
nem hele forløbet, føltes det 
at stå foran hele klassen mere 
normalt og afslappende end 
nogensinde før. Udfordrende, 
men også megasjovt og en me-
get lærerig dag! ”
— Ida
elev i 8. klasse på Elise Smiths 
Skole, Aarhus

”Mine gymnasieelever har vir-
kelig fået øjnene op for, hvor gi-
vende det er at arbejde med og 
fokusere på samarbejdet mel-
lem krop og stemme. De har 
fået mange gode værktøjer med 
sig til fremtidige præsentationer 
og mundtlige (eksamens)situa-
tioner og en øget bevidsthed 
om, hvor meget vi faktisk for-
tæller om os selv, når vi møder 
hinanden. En spændende, læ-
rerig og ikke mindst sjov efter-
middag med mange gode grin 
og meget stof til eftertanke.”
— Karianne Eggen
lektor i dansk og religion, 
Favrskov Gymnasium
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Teater-
værksted
— PÅ AARHUS TEATER ELLER 
PÅ DIN SKOLE

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra 
en af Aarhus Teaters aktuelle forestillinger.

Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende vis-
ningsopgave, der skaber forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mu-
lighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henven-
der sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole og varetages af en profes-
sionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuance-
ret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styr-
kes de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling, og 
analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fællesskabsfølelse.

Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.

PRIS 
Skoler i Aarhus 

Kommune: Gratis 
Andre skoler: 1.000 kr.  

OBS! 
Forudsætter samtidigt  

køb af minimum  
20 teaterbilletter

VÆRKSTEDET 
ER STØTTET AF 

ULF
Undervisnings- og 

læringsforløb, 
Børnekulturhuset, 
Aarhus Kommune

STED 
Aarhus Teater  

(ATLs egne lokaler el.  
teatrets prøvesale)  
eller ude på skolen.  

Værkstedet kræver et  
lokale, hvor der er plads 
til, at alle eleverne kan  

arbejde fysisk på  
gulvet samtidigt. 

 
VARIGHED 

3 (klokke)timer
 

TID 
Formiddage og  
eftermiddage 

MÅLGRUPPE 
Lærere og elever 

på grunduddannelserne  
og ungdoms- 

uddannelserne
 

ANTAL 
Max 28 deltagere

 
BESTILLING 

atl@aarhusteater.dk

”Jeg har de forløbne år benyttet mig årligt af Aarhus Teaters tilbud  
om værksteder. Hver gang vi er afsted, bliver jeg imponeret over 
undervisernes engagement og høje faglige niveau. Eleverne er 
vilde med forløbet, og hver gang kommer vi hjem med en god 
oplevelse og en bedre forståelse af krop og fantasi. Jeg får også 
som lærer flere redskaber til min undervisning, og jeg bruger 
jævnligt de øvelser, vi har prøvet af, ligesom jeg er blevet bed-
re til at bruge kroppen i undervisningen.”
– Vivi Pedersen, lærer på Elise Smiths Skole, Aarhus

”Når jeg er på teaterworkshop sammen med min klasse, har jeg 
en fantastisk oplevelse. Vi hygger, vi leger og spiller teater. Jeg 
vil sige, at de teaterpædagoger, vi har haft, er virkelig gode og 
holder det hele i et tempo, som alle kan følge med i. Jeg synes, 
det er virkelig dejligt at lave alle disse sjove øvelser.
Jeg synes også, det er sjovt og meget lærerigt at snakke og forstå  
teaterstykket, som værkstedet handler om. Man lægger lige-
som mærke til lidt flere ting og får lidt mere viden, end hvis det 
bare havde været med ens forældre. Så jeg vil bare sige, at det 
er en rigtig god oplevelse at prøve det her!”
– Amalie, elev i 5. klasse på Elise Smiths Skole, Aarhus
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Teater-
værksted
— 2 TEATERVÆRKSTEDER TIL ROTTWEILER

Teaterværksted om søskendeforhold – på godt og ondt
Opgang2 og Aarhus Teater Læring tilbyder teaterværksteder skræddersyet til unge 
fra 14 år og op. Teaterværkstederne fi nder sted på Aarhus Teater og tager udgangs-
punkt i Opgang2 Turnéteaters nye forestilling i sæson 2020/21 Rottweiler.

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

Du kan vælge mellem 2 forskellige udgaver af teaterværkstedet til forestillingen: 
Et kort forberedende teaterværksted og et heldagsværksted.

KORT, FORBEREDENDE 
TEATERVÆRKSTED

PERIODE 
2. -  14. nov 2020

VARIGHED
1 ½ time

TIDSPUNKT 
Aftales med Aarhus 
Teater. Ønsker du et 

teaterværksted samme 
dag som teaterforestillin-
gen 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

HELDAGS-
TEATERVÆRKSTED 

PERIODE
Mandag 9. nov, 

torsdag 12. nov og 
fredag 13. nov

TIDSPUNKT
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 

dette værksted i et 
begrænset antal 

OBS: BESTILLING AF 
SKOLEBILLETTER TIL 

ROTTWEILER
Udskolingselever i Aarhus 

Kommunes folkeskoler 
tilbydes gratis billetter til 

Rottweiler mandag 9. nov, 
torsdag d 12. nov og 

fredag d 13. nov kl. 11. 
Billetter til skoleforestillin-
gerne kl. 11 bestiller du på 
atskolebooking.billetten.dk 

Billetter til de ordinære 
forestillinger bestiller du 

på aarhusteater.dk

Skrive-
værksted
— PÅ DIN SKOLE

“Det er et fantastisk 
godt værksted, hvor 
eleverne får serveret 
nogle helt konkrete 
værktøjer gennem krea-
tive benspænd. På den 
måde får de et godt ind-
blik i, hvordan en dra-
matisk tekst skabes, og 
mange får mod på selv 
at kaste sig ud i videre 
tekstarbejde. De får et 
udgangspunkt til at ska-
be deres egen stem-
me og stil, ikke mindst 
fordi underviserne er 
rigtig dygtige. Stem-
ningen er virkelig god 
og det smitter af på 
elevernes lyst til at 
tage hovedspring udi 
skrivekunsten.”
— Bert Ernst
lektor i dramatik, tysk 
og historie, Favrskov 
Gymnasium

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fan-
tasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakterer og 
gode historier. Eleverne introduceres til dramati-
kerens fagsprog og der arbejdes med dramatur-
gi, replikker, regi, mål og konfl ikter. Ved hjælp af 
enkle skriveøvelser 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 fi ktion. 

Skriveværkstedet tilrettelægges specifi kt efter 
det pågældende klassetrin og henvender sig 
derfor både til elever og lærere i grundskolen og 
på ungdomsuddannelserne. Værkstederne fore-
går ude på jeres skole og varetages af en profes-
sionel dramatiker eller teaterpædagog.

Der kræves ingen forkundskaber.

PRIS 
Skoler i Aarhus Kommune: 

Gratis 
Andre skoler: 1.000 kr. 

OBS!
Forudsætter samti-

digt køb af minimum 20 
teaterbilletter

STØTTET AF
Ulf i Aarhus – Undervis-
nings- 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 grunduddannelser-
ne (fra 6. klasse) og ung-

domsuddannelserne

ANTAL 
Max 28 deltagere 

BESTILLING
atl@aarhusteater.dk
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SPILLEPERIODE
25. mar – 30. apr 2021

RELEVANT FOR
Dansk, historie og dramatik i 
udskoling og på ungdoms-
uddannelser

DOWNLOAD
Primo februar 2021

SPILLEPERIODE
6. maj – 19. juni 2021

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

DOWNLOAD
Primo april 2021

CHARLIE OG 
CHOKOLADEFABRIKKEN

af Roald Dahl

LEONORA CHRISTINA 
– SANDHEDENS DRONNING

af Christian Lollike

TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN
af Cederholm og Bjerkø

KONG LEAR
af William Shakespeare

SPILLEPERIODE
14. aug – 19. sep 2020

RELEVANT FOR
Dansk, musik og dramatik 
i udskolingen og på 
ungdomsuddannelserne.

DOWNLOAD 
Ultimo juni 2020

SPILLEPERIODE
11. feb – 13. mar 2021

RELEVANT FOR
Engelsk, dansk og dramatik på 
ungdomsuddannelserne

DOWNLOAD
Primo januar 2021

ET JULEEVENTYR
af Charles Dickens

SPILLEPERIODE
4. sep – 3. okt 2020

RELEVANT FOR 
Dansk og dramatik i udskolingen 
og på ungdomsuddannelserne

DOWNLOAD
Primo august 2020

SPILLEPERIODE
5. nov – 20. dec 2020

RELEVANT FOR
Dansk, engelsk og drama i 
indskoling og på mellemtrin

DOWNLOAD
Ultimo september 2020

Undervisnings-
materialer

DEN VÆGELSINDEDE 
af Ludvig Holberg

Fagrelevant og målrettet. Til fl ere af vores forestillinger udarbejder vi fagrelevante 
undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning, evt. suppleret med et 
teaterværksted i AT Læring.

Vi har blik for fagenes læreplaner og undervisningsvejledninger og foruden vores egen 
ekspertise allierer vi os altid med fagpersoner i skoleverdenen, som har et specifi kt 
kendskab til den pågældende mål- og aldersgruppe, som materialet henvender sig til. 

Materialerne er gratis og kan løbende downloades på vores skolesite under ’undervis-
ningsmaterialer’: aarhusteater.dk/undervisningsmaterialer

Vi offentliggør også de nye materialer i vores skolenyhedsbreve og i vores facebook-gruppe.

TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN
af Cederholm og Bjerkø
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Pædagogisk 
materialebank
Vi har - udover de forestillingsspecifi kke undervisningsmaterialer - udviklet en række te-
aterpædagogiske materialer, som vi tager i anvendelse på vores teaterkurser og som du 
som lærer kan gøre brug af i din undervisning. Nogle materialer henvender sig til en sær-
lig aldersgruppe, mens andre kan versioneres. Nedenfor kan du se et udpluk – du kan læse 
mere og downloade dem på aarhusteater.dk/materialebank

I teatret - før- og eftertiltag
- inspirationshæfter til indskoling/mellemtrin og udskoling/ungdomsuddannelser

Formålet med materialet er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den 
teaterforestilling, du skal opleve sammen med dine elever og/eller det teaterværksted, 
I skal deltage i på Aarhus Teater.

Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før og efter jeres besøg i teatret. 
Det knytter sig ikke til en bestemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne bruges 
til at åbne for mange forskellige typer af teateroplevelser, fra små intime forestillinger til 
musicals og store opsætninger

Refl eksionskort 
(’følelseskort’)
Kortene bruges som et refl eksionsredskab, 
når du har arbejdet med indlevelsesmetoder 
som f.eks. ”Gå som…”, ”Iscenesættelsen”, 
”Sanserejse” eller ”Visningsopgaver”. 
De bruges til at udforske elevernes refl ek-
sioner og oplevelsen af ”den æstetiske for-
dobling”, altså dobbeltheden i at spille en 
rolle og samtidig ’være sig selv’.

Videoer med teaterpædagogiske øvelser
Vi har fi lmet nogle af teaterøvelserne, som vores teaterpædagoger laver med en klasse. 
Her kan du se konkret, hvordan øvelserne kan udfoldes i klasselokalet.

Teaterkort
Gå på opdagelse i jeres teateroplevelser. Hvert kort indeholder et teaterspørgsmål, som du 
kan stille i plenum til klassen, eller I kan kopiere og klippe dem ud som kort og dele dem ud til 
makkerpar, små grupper eller hele klassen. Kortene kan bruges til alle klassetrin. Vælg evt. 
særlige kort ud – afhængig af elevernes alder og dine valg omkring samtalens indhold. 

Dét overraskede mig 
(Beskriv eller vis det med kroppen) 

Stregtegninger: Gale Streger
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Pædagogisk 
materialebank
— FORTSAT

Feedback-plakat: 
”Feedback på visninger med 
Krop og Drama”
Feedbackplakaten er til ophæng i klassen, 
og er en hjælp til eleverne, når de skal give 
kammeraterne feedback på visninger med 
krop og drama. Eleverne bliver mere bevidste 
om publikums rolle og arbejdsindsatsens 
betydning (at gøre sig umage) for visningens 
se- og troværdighed. Samtidig skabes et rum 
til elevernes refl eksioner over forskelle og lig-
heder mellem den fi ktive fi gur, de spiller, og 
dem selv som personer.

Klik ind på 
Aarhus Teaters arkiv
I Aarhus Teaters online arkiv kan du søge i 
teaterhistorien. Vi har digitaliseret mange 
tusinde arkivalier, som du kan fi nde på 
aarhusteater.dk/arkivonline (husk at læse 
søgevejledningen - klik på ”Sådan søger du” 
på arkivets forside). 
Har du yderligere spørgsmål, er du vel-
kommen til at til at skrive til arkivar Marianne 
Philipsen på arkivar@aarhusteater.dk 

Teaterplakat: 
”Min teateroplevelse”
Hæng plakaten ”Min teateroplevelse” op 
og snak sammen om jeres oplevelser fra den 
konkrete forestilling. På hjemmesiden fi nder 
du teaterspørgsmål, som kan være med til 
at ’åbne’ den forestilling, I har set. Vælg frit 
mellem dem – afhængig af tidsforbrug og 
målgruppe.

Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor …
(Beskriv detaljeret alt hvad du så, hørte og følte) 

Piktogrammer
Piktogrammerne kan hjælpe dig og klassen med at få fl ere teaterøvelser ind i undervisningen. 
Hæng et udvalg af piktogrammerne op og brug dem løbende i undervisningen. På bagsiden 
står en kort øvelsesbeskrivelse, så I hurtigt kan komme i gang. 

Katalog over teaterøvelser
Vi har samlet et udvalg af teaterøvelser, som du kan bruge ind i din undervisning. Brug dem 
i forhold til tekstarbejde, begrebsafklaring, tekstfortolkning eller andet. Til hver øvelse får du 
formål og en ’brugsanvisning’.
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Lyskasse
Vi har i samarbejde med en lysdesigner 
sammensat en basis lyskasse, som indeholder 
to teaterlamper, en master samt tilhørende 
ledninger. Med lyskassen kan du hurtigt og 
nemt sætte lys til en visningsopgave i klas-
selokalet. Lyset er med til at skabe fokus på 
det, der foregår på scenen og understøtter 
de fi ktive universer på scenen. Læs mere på 
aarhusteater.dk/materialebank

Feedback på visninger med

KROP OG DRAMA
Figur:

Hvordan brugte de 
krop og stemme til 
at udtrykke figur 

og relation?

Hvad føler og tænker 
du som/om 

figuren?

Måde at 

arbejde på:

Hvor gjorde 

de sig umage?

Hvor samarbejdede de?

Umiddelbar 
respons:
Hvad så du?

Hvad hørte du?
  

Scenekunstens virkemidler:Hvordan brugte de 
lys, lyd, kostume, rekvisit og scenografi?   

Rum og forløb:Hvor var vi? 
Var der en klar start, 

midte, slutning? 
Hvordan viste de 

det med krop og 
stemme? 

Publikum: 
Var de 

opmærksomme 
på publikum?  

Var vi et godt
 publikum?

min
teateroplevelse

!!!

wAUUw
de spiller 

godt
så du det

blik og den 
grimasse

lige dér 
genkendte jeg noget 

fra mit eget liv

bare jeg 
kunne fortælle 

historien ligesom 
ham der

hey 
hvordan gjorde 

de detsikke en 
smuk farve

lyset har

de 
replikker 
sad lige 
i skabet

SCENOGRAFI

SKUESPILLER

SCENE

REKVISIT

REPLIK

LYS

SAL

LYD

KOSTUME

Lyskasse
Vi har i samarbejde med en lysdesigner 
sammensat en basis lyskasse, som indeholder 
to teaterlamper, en master samt tilhørende 
ledninger. Med lyskassen kan du hurtigt og 
nemt sætte lys til en visningsopgave i klas-
selokalet. Lyset er med til at skabe fokus på 
det, der foregår på scenen og understøtter 
de fi ktive universer på scenen. Læs mere på 
aarhusteater.dk/materialebank

Lydbibliotek
Vi har samlet et lille lydbibliotek, der indeholder eksempler på lyd, musik og underlægning, 
som du kan bruge direkte ind i din undervisning. Du fi nder lyde, der understøtter de fi ktive 
universer, som du skaber med eleverne; du fi nder også musik og underlægning, der skaber 
stemninger og således har betydning for helhedsoplevelsen i eksempelvis en visningsopgave. 
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Ej blot til lyst støttes af Aarhus Kommune og Spar Nord Fonden

Vi åbner for tilmelding til Aarhus Teater Lærings eftertragtede efterud-
dannelse af dansklærere i Aarhus Kommunes folkeskoler. Ej blot til lyst 
3.0 begynder i august 2021.

Nu har din skole mulighed for at blive partner i Aarhus Teater Lærings evidensba-
serede efteruddannelse Ej blot til lyst. Projektet så dagens lys i 2015 og har siden 
fungeret som efteruddannelse for en lang række dansklærere i byens folkeskoler. 

I Ej blot til lyst efteruddanner vi dansklæreren til at inddrage teaterpædago-
giske redskaber og metoder i den fagfaglige danskundervisning. Ikke som et 
afbræk fra undervisningen, men som en del af den. Vi arbejder ud fra mester-
læreprincippet, hvor læreren er hovedperson og er i lære hos ATLs teaterpæ-
dagoger sammen med sine elever. Både ude på skolerne og på Aarhus Teater. 
Projektet præsenteres i samarbejde med Børn og Unge i Aarhus Kommune, og 
vi arbejder konkret med at gøre kommunens vision om Stærkere Læringsfæl-
lesskaber til handling.

Forskning: Ej blot til lyst styrker elevernes læring, trivsel og dannelse
Aarhus Universitet har fulgt Ej blot til lyst i årene 2015-18 og udarbejdet forsk-
ningsrapporten ”Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget” 
(2018). Rapporten konstaterer – og giver evidens for – at et varigt og systema-
tisk arbejde med teater og teaterpædagogiske værktøjer i danskundervisnin-
gen kan styrke folkeskoleelevers læring, trivsel og dannelse, ligesom projek-
tet giver øget mulighed for at inkludere bogligt svagere elever. Læs mere på 
aarhusteater.dk/ejblottillyst

Vil du vide mere om Ej blot til lyst?
Kontakt Aarhus Teater Lærings leder Morten Daugbjerg på md@aarhusteater.dk 

Det siger deltagerne om Ej blot til lyst ...

”Lisbjergskolen deltager i projektet, fordi vi har fokus på elever-
nes 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 projektet med til at give danskun-
dervisningen en variation, hvor skolen skaber læring 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 for-
fatter til forskningsrapporten ”Skolen i lære på teatret – mod 
krop og drama i danskfaget. Om Ej blot til lyst på Aarhus Tea-
ter” (april 2018)

”Jeg forstår teksten meget bedre, fordi jeg oplever den. Mær-
ker den. Det er noget andet end bare at sidde på sin stol og 
læse den. Jeg kommer tæt på fi gurerne i teksten og genken-
der 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 virke-
lig ændret meget det her. Mere end at være på lejrskole i 6. klasse.” 
— Elev om at være med i Ej blot til lyst

Skal din 
skole med i 
Ej blot til lyst 
3.0?
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Skoler, der har 
deltaget eller 
deltager aktuelt i 
Ej blot til lyst
Solbjergskolen
Gammelgaardsskolen
Kragelundskolen
Frederiksbjerg Skole
Lisbjergskolen
Engdalskolen
Samsøgades Skole
Tranbjergskolen
Vorrevangskolen
Skjoldhøjskolen
Skovbakkeskolen 
(Odder)



Ny forestilling fra C:NTACT 

Had ved 
første klik
— STANDUP-SHOW OG DIALOGSWORKSHOP 
OM HADTALE OG DIGITAL ADFÆRD MED 
KOMIKEREN MARTIN NØRGAARD

Livet online er lige så ægte som livet offl ine, og internettet 
er en indgroet del af unges virkelighed i dag. Derfor er di-
gital dannelse, refl eksion om egen samt andres internet ad-
færd, kodning af digital kommunikation, humor, faldgruber, 
krænkelser, diskrimination, konfl ikt samt konfl ikthåndtering 
online vigtig. Ikke med facitliste over, hvad man må og ikke 
må, men ved dialog og refl eksion herom.

’Had ved første klik’ er baseret omkring et standup-show, hvor 
komikeren Martin Nørgaard laver et show på omkring en halv 
time om emnet, samt en række øvelser og fi lm. 

C:NTACT bruger humor og uventede oplevelser til at sætte 
gang i en holdningsændring hos de unge mennesker. Deres 
opmærksomhed vækkes og de vil komme til at refl ektere over, 
at internettet også er en del af virkeligheden, og at digitale 
handlinger har rigtige, virkelige konsekvenser. 

På den måde styrker projektet de unges demokratiske og di-
gitale dannelse: Den demokratiske dannelse styrkes ved en 
større forståelse for ytringsfrihed og demokrati, en øget vi-
den om propaganda og andre faldgruber på internettet, og 
en kritisk refl eksion over egen og andres opførsel over for 
andre mennesker. 

PRIS
Gratis 

BILLETBESTILLING
atskolebooking.billetten.dk 

i samarbejde med 
@lliancen hos PET

SPILLEPERIODE
8.-9. december 2020 

kl. 9.30

SCENE
Store Scene

FORESTILLINGS-
VARIGHED

75 minutter inkl. Q&A

RELEVANT FOR
Udskoling, 

produktionsskoler og 
ungdomsuddannelser

PRIS RELEVANT FOR
Erhvervsskoler, produktions-

skoler, gymnasieelever 
og  folkeskoleelever 
fra 8. klasse og op

Om Martin Nørgaard
Martin Nørgaard er især 
kendt for satireprogrammet 
“Nørgaards Netfi x” på TV2 
Zulu, men også fra optræde-
ner til Comedy Aid, Comedy 
Gallaen, og podcasten 
“Det Dystre Skæg” sammen 
med vennen og kollegaen 
Elias Ehlers. I 2017 var 
Martin aktuel med sit første 
one man show, “Indebrændt” 
og i 2018 var han en del 
af comedy touren “Rage 
Against the Mainstream” 
sammen med kollegerne 
Morten Wichmann, Torben 
Chris og Michael Schøt.
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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 afl yse værksteder op til 1 uge inden den aftalte dato, herefter vil der 
være et afl ysningsgebyr på 1.000 kr.

TILMELDING: annek@aarhus.dk

OBS Vi kan kun udbyde et begrænset antal virksomhedsbesøg
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Sommerskole 
på Aarhus Teater 

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

Hvert år laver vi sommerskole for unge i 6.-
8. klasse. Vi har både et skuespillerhold og et 
teknikhold. På skuespillerholdet arbejder vi 
med krop og stemme i rollearbejdet og i sam-
menspil med andre. På teknikholdet får du mu-
lighed for at lave det fantastiske lys, de fede 
lydeffekter og skabe de forskellige rum, som 
forestillingen skal udfolde sig i. 
Forestillingen vises som afslutning for et ind-
budt publikum.

På teen-teaterholdet arbejder vi først og frem-
mest med kroppen som udtryksform - herunder 
stemme, samspil og improvisation. Vi skaber 
et teaterlaboratorium og går undersøgende 
til værks. Der lægges fl ere teaterbesøg ind i 
forløbet og eleverne får rig mulighed for at 
arbejde undersøgende med deres oplevelser. 

PERIODE Uge 26 2021

KLASSETRIN 6.-8. klasse

PRIS Gratis

TILMELDING  www.ferieavisen.dk 

Hold øje med Ferieavisen - her kan du se, 
hvornår vi åbner for tilmelding og hvordan 
du tilmelder dig. Vi har kun et begrænset an-
tal pladser og kan ikke garantere, at alle kan 
komme med. Vi trækker lod om pladserne.

STED Aarhus Teater Lærings lokaler

Arrangeres i samarbejde med

PERIODE Uge 6-9 2021 
– mandage kl. 16.30-19.00

KLASSETRIN 7.-9. klasse

PRIS Gratis

TILMELDING Du tilmelder dig på
www.ungiaarhus.dk

STED Aarhus Teater Lærings lokaler

Arrangeres i samarbejde med

TEEN-TEATER 

Unge laver 
forestilling på 
Aarhus Teater
Hvert år laver AT Læring en stor forestilling 
med 60-70 medvirkende på scenen. Og her-
udover er mange unge også med til at skabe 
scenografi  og kostumer.

Årets store forestilling 20/21 tager udgangs-
punkt i teenagerens livsverden – både på og 
bag scenen. Eleverne får mulighed for at om-
sætte deres følelser, tanker og erfaringer i dra-
matisk form, og vil være medskabende i hele 
processen. Det færdige resultat kan opleves 
på en af Aarhus Teaters scener i foråret 2020 
for et indbudt publikum.

Forestillingen iscenesættes af Birgitte Sønder-
gaard og Jette Riise.

PRØVEPERIODE Uge 10-23 2021
- mandage kl. 16.30-19.00 i Aarhus Teater 
Lærings lokaler 

SPILLEPERIODE I juni måned på en af 
teatrets scener. Mere info kommer senere.

KLASSETRIN 7.-9. klasse

PRIS Gratis

INFO og TILMELDING: www.ungiaarhus.dk 

Arrangeres i samarbejde med UNGIAARHUS
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Det praktiske
BILLETBESTILLING TIL ORDINÆRE 
FORESTILLINGER
Når du skal bestille teaterbilletter til vores 
ordinære forestillinger til normal spilletid 
(dvs. udenfor skoletid. 

Aarhus Teater Billetservice
Teatergaden
8000 Aarhus C
Find åbningstider på aarhusteater.dk

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

SKOLEBOOKING
- Aarhus Teater online skoleportal

Når du som skole skal bestille billetter til: 
· Et juleeventyr (skoleforestillinger kl. 12)
·  Charlie og chokoladefabrikken
(skoleforestillinger kl. 12)

·   Had ved første klik (C:NTACT)
Opgang2’s skoleforestillinger

· Lærerkurser
atskolebooking.billetten.dk

BILLETPRISER
For skoleklasser er prisen 65 kr. pr. billet 
(dvs. når en skole køber billetter) til Aarhus 
Teaters egenproduktioner mandag – torsdag. 
Vær opmærksom på, at prisen på ungdoms-
billetter er 80 kr. 

Vi laver særlige skoleforestillinger kl. 12 til 
Et Juleeventyr og Charlie & Chokolade-
fabrikken, se datoer på aarhusteater.dk/atl

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

*  Til de ordinære forestillinger på Et juleeventyr gælder 
rabatten dog alle pladser og alle dage. Til skoleforestil-
lingerne kl. 12 gælder rabatten også alle pladser.

BESTILLING AF TEATER- ELLER 
SKRIVEVÆRKSTED

Pris
Gratis for skoler i Aarhus Kommune. 
Andre skoler 1000 kr. 
OBS: Bestilling af et teater- eller skriveværk-
sted forudsætter, at du samtidig køber min. 
20 billetter til en forestilling i sæsonen.

Vi anbefaler, at du kombinerer værkstedet 
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 billet-
ter til en anden forestilling.

Sådan bestiller du
Vælg den forestilling, du ønsker at arbejde 
med på teater- eller skriveværkstedet.
Send en mail til Aarhus Teater Læring på 
atl@aarhusteater.dk (skriv ’typen af værksted 
+ skolens navn + klassetrin’ i emnefeltet) 
og oplys: 

·  Dato for det værksted, du 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.

BESTILLING AF PRÆSENTATION OG 
FORMIDLING

Pris
Pris for alle er 1000 kr. (gælder alle skoler)

Sådan bestiller du 
Send en mail til Aarhus Teater Læring på 
atl@aarhusteater.dk (skriv ’Præsentation og 
formidling + skolens navn + klassetrin’ i 
emnefeltet) og oplys: 

·  Ønsket dato for værksted
·  Skole og klasse

·  Antal elever, skolens
·  Skolens og dine kontaktoplysninger 

(mail og telefon)

Vi sender en ordrebekræftelse til dig, når vi 
har modtaget din bestilling. Det er ikke obli-
gatorisk at købe teaterbilletter for at bestille 
værksted i Præsentation og formidling. 

AFLYSNING AF VÆRKSTEDER
Du kan afl yse værksteder i op til 14 dage 
inden den aftalte dato. Herefter vil der være 
et afl ysningsgebyr på 1000 kr.

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

Aarhus Teater Læring støttes af Aarhus 
Kommune og Spar Nord Fonden 
Teater- og skriveværksteder samt 
Præsentation og formidling støttes også 
af ULF i Aarhus

MEDARBEJDERE

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

Projektansatte
· Sissel Worm Glass
· Anne Majgaard Basse 
· Louise Stein Brock
· Katrine Weigelt
· Isabella Marcussen
·  Connie Pilgaard
· Jonas Rasmussen 

STYREGRUPPE
·  Martin Appel Loft, 

skoleleder, Lisbjergskolen
·  Jan Frydensbjerg, 

lærer, Lisbjergskolen
·  Sissel Worm Glass,

teaterpædagog og underviser i Dansk og 
Dramatik, Aarhus Katedralskole

·  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

Hvem er Aarhus Teater 
Læring?
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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/atl

Skolebooking
Gælder bestilling af billetter til Et Juleeventyr, 
Charlie & Chokoladefabrikken, Had ved første klik,
Opgang2 skoleforestillinger og alle lærerkurser
atskolebooking.billetten.dk


