KULTURPAKKER OG KALUNDBORG KOMMUNE INVITERER TIL
Lærerkurset Hack the Theatre inkl. forestillingen ”Anima”

af teatret Meridiano

KURSUSBESKRIVELSE
Lærerkurset Hack the Theatre er et workshopformat, hvor vi undersøger hvordan vi kan engagere
os og vores elever i teater og samtidskunst.
At ’hacke’ teater er, at producere en kommentar til teateroplevelsen, som derefter er
udgangspunktet for en samtale om oplevelsen og/eller teatrets konventioner, f.eks. relationen
mellem publikum og kunstnerne. Et hack kan være en re-mediering (f.x. en lydmontage), en
genindspilning af en specifik scene, et scenografisk input eller noget helt andet. Man arbejder med
dét i teateroplevelsen, der gjorde særligt indtryk eller det, man ikke forstod. Det udforsker man så
med et ’modudtryk’ af en art - her defineret som ’hacks’. Disse hacks danner herefter grundlag for
en samtale om oplevelsen.
Hvad får du med fra kurset
På kurset får du et særligt ’tool
kit’ med dramapædagogiske
metoder og konkrete øvelser til
undervisningen. Som en central
del af kurset oplever vi sammen
den anmelderroste forestilling
”Anima” af teatret Meridiano,
og med afsæt i den afprøver vi
sammen forskellige ”hacks”.
”En stige til månen og fantasien til magten. Det er børneteater, når det er bedst
- om man så er 100 år.” Anmelder Monna Dithmer om ”Anima” i Politiken.

Som underviser får du hands on-erfaring med Hack the Theatre-formatet, som kan tilpasses elever i
hele folkeskolen. Når du efterfølgende introducerer dine elever til forskellige måder at lave ”hacks”
på, vil I træne mundtlig fremstilling, gruppearbejde og kulturforståelse.
PRAKTISK INFORMATION
DATO OG TID: 17. januar 2022 kl. 12.00-16.00. OBS – kom til tiden, da vi af hensyn til
forestillingen starter præcist.
STED: Musisk Skole, Skovbrynet 55, 4400 Kalundborg
MÅLGRUPPE: Alle lærere i grundskolen i Kalundborg kommune.
ANTAL DELTAGERE: max. 30 deltagere.
UNDERVISER: Naja Birke, konsulent i Teatercentrum.
TILMELDING: Deltagelse er gratis, men tilmelding efter først-til-mølle princippet er nødvendig til
Søren Vind på soren.vind@kalundborg.dk senest fredag den 17. december 2021.
Evt. spørgsmål rettes til Søren Vind.

