
FILURENS SKOLE 
 
FOR TEATER OG DANS

 

EFTERaR 2017
 



Sune T. Sørensen   

Velkommen 
Kære alle, 
Så er programmet for efterårssæsonen 2017 på gaden. Det er 
et fantastisk spændende program, hvis vi selv må have lov til 
at sige det.  Denne sæson prøver vi kræfter med mange sjove
halvårshold  for både store og små. I år er der som noget nyt 
også et hold for 15+ dansere og et teaterhold for de 16-20 
årige . Vi glæder os til en sæson med rumrejser, sælsomme 
mysterier og dansekreativitet. 

Filurlige hilsner



PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

TILMELDING 
Tilmeldingen åbner d. 20. august  kl. 20.00 og holdene bliver fordelt 
efter først-til-mølle. Der er ikke mulighed for at melde sig til på forhånd.  
Vi sender besked ud til alle tilmeldte d. 25. august. Har du spørgsmål er 
du velkommen til at kontakte Charlotte fra kontoret på cbb@filuren.dk.

VISNINGER: 
Visningerne for halvårshold ligger i uge 3 og 4 2018. For helårshold i 
uge 19-20. Datoerne for visningerne bliver sendt ud på mail så snart de 
er på plads, ca. en måned inden visningerne, men da vi har mange hold, 
som alle skal have tid i salen, er det et større puslespil som skal gå op. 

HELLIGDAGE OG FERIER
Vi følger skolernes ferier, så har man fri fra skole er der heller ikke teater. 
Det samme gælder helligdage.
OBS. Lørdagshold: Der er undervisning lørdag d. 14. oktober, men IKKE 
d. 21. oktober 2017 (uge 42). 



EFTERÅRETS SÆSON 2017 

Bemærk: Mandag: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag
Dans Amok (6-8 år) Fremtidsforskerne 

(10-13 år)
Danserødder (4-6 år) Piraterne (10 -13 år) Kreativ Ballet (4-6 år)

Moderne Dans Begynder/letøvede
8-11 år

Skuespillerens værktøjer 
(16 - 20 år) 

Moderne Dans øvede (9-12 år) Efter mørkets frem-
brud (14 +)

Kreativ Ballet (6- 8 år)

Moderne Dans (15+) Moderne dans og teknik 
(12 +)

Legestuen (5 - 7 år)

Dracula (12-15 år) Rumrejsen (7-9 år)
Det sælsomme mysterium 
om kattemanden (10 - 13 år) 

En ulykke kommer sjældent 
alene (10 - 13 år)

Trup (12-15 år)

Helårshold: Devising (12 - 15 år) Filurkompagniet (13 +)

Helårshold: Årets Klassiker: 
En skærsommernatsdrøm
(13+) 

Decentralt Mårslet 1 (0.- 2. klasse) Engdal 1 (0.-2. kl.) Skødstrup skole 1 (0.-
2 kl.)

Decentralt Mårslet 2 (3.-4. klasse) Engdal 2 (3.-4. kl.) Skødstrup skole 1 (3.-
4.kl) 

Decentralt Virupskolen 1 (0.-2. kl.)

Decentralt Virupskolen 2 (3.-5. kl.)
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Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

4- 6 år Onsdag
kl.16.00 - 17.00

VUC 
Dalgas Avenue 2

Helene Brøndsted 980 kr. 

DANSERØDDER

Igennem danselege og øvelser dyrkes elevernes kreativitet, balance, 
rytme og bevægelsesglæde. Eleverne finder sammen med Helene frem 
til en fælles koreografi, der munder ud i en forestilling som vises ved 
sæsonafslutning. Der vil ved slutning af hver time vises lidt af, hvad 
børnene har lært, til forældrene.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

4- 6 år Lørdag 
kl.10.00 - 11.00 

Brobjergskolen 

Helene Brøndsted 980 kr. 

KREATIV BALLET 4 - 6

På dette hold danser vi ballet gennem leg og fantasi. Børnene lærer de 
første balletpositioner og hopper, springer, drejer og griner sig gennem 
deres første møde med ballettens verden. Sæsonen afsluttes med en 
forestilling på Filurens scene, hvor børnene viser en lille koreografi som 
vi har øvet på i dansesalen.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

6 - 8 år Lørdag 
kl.11.10-12.10

Brobjergskolen 

Helene Brøndsted 980 kr. 

KREATIV BALLET 6 - 8  

På dette hold lærer børnene de første balletpositioner, og bygger 
derefter flere grundlæggende dansefærdigheder på, både ballet og 
moderne. Vi vil lege med balancer og små hop, lave store spring over 
diagonalen, starter på at skabe danse selv, samt styrker musikaliteten 
ved at lytte og fortolke gennem dansen. Sæsonen afsluttes med en 
forestilling på Filurens scene, hvor de viser en koreografi vi har arbejdet 
på i løbet af sæsonen





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

6- 8 år Mandag 
kl. 16.00 - 17.00

Aarhus midtby
Info følger.

Helene Brøndsted 980 kr.

DANS AMOK 

Helene giver i denne time eleverne en basiskunnen inden for 
moderne teknik, gulvteknik og improvisationsteknik. Og gennem både 
danselege og disse teknikker skabes der en forestilling, som både elever 
og lærer er med til at lave. Denne forestilling vises ved sæsonafslutning 
på Filurens scene i musikhuset.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

8-11 år
Mandag 
kl.17.10 - 18.40

Aarhus midtby
Info følger.

Helene Brøndsted 1470 kr. 

MODERNE DANS 
Begynder/letøvede

På dette hold lærer vi de grundlæggende klassiske og moderne 
teknikker. Vi øver styrke, kondition, smidighed, musikalitet, spring, 
drejninger, gulvarbejde og koreografier. Derudover laver vi 
improvisationer, hvor eleverne gennem vejledning og inspiration fra 
underviseren, opdager deres måde at udtrykke sig på som danser. 
Her øver de sig også i at sætte deres bevægelser sammen til en 
koreografi. Elever der ikke har danset før, elever med erfaring fra 
lignende stilarter samt elever der har danset en enkelt sæson eller to 
vil passe fint på dette hold på dette hold. 





9- 12 år Onsdag 
kl.17.10 - 18.40

VUC - 
Dalgas Avenue 2

Helene Brøndsted 1470 kr. 

MODERNE DANS 
Øvede 

Dette hold henvender sig til de der bare ikke kan få nok af at danse og 
vil arbejde mere målrettet med dans. Der bliver fart over feltet når vi 
arbejder med koreografier, improvisation, musikalitet, gulvarbejde, 
spring, smidighed, drejninger, teknik, styrke ect. Her arbejder vi på at 
forbedre de grundlæggende teknikker indenfor moderne dans og im-
provisation og eleverne får en dybere forståelse for hvordan 
teknik kan hjælpe til at springe højere, lande blødere og strække 
sig længere. Vi arbejder sammen når eleverne er med til at skabe en 
forestilling som vises ved sæsonafslutningen. Elever med erfaring fra 
lignende stilarter samt elever der har danset flere sæsoner vil passe godt 

Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

12 + år Onsdag 
kl.18.50 - 20.30

VUC 
Dalgas Avenue 2

Helene Brøndsted 1850 kr.

MODERNE DANS OG TEKNIK  

På dette hold lærer vi de grundlæggende moderne 
teknikker. Vi øver styrke, kondition, smidighed, musikalitet, spring, 
drejninger, gulvarbejde og koreografier.  Derudover laver vi 
improvisationer, hvor eleverne gennem vejledning og inspiration 
fra underviseren, opdager deres måde at udtrykke sig på som 
danser. Her øver de sig også i at sætte deres bevægelser sammen 
til en koreografi. Elever der  har danset før, elever med erfaring fra 
lignende stilarter samt elever der har danset en enkelt sæson eller 
to vil passe fint på dette hold.

OBS: Dette holder har visning sammen med teaterholdet        “Dracula”. I 
forbindelse med sammensætningen  vil der være en weekendprøve. 





15 + Mandag 
kl.18.50 - 20.30

Aarhus midtby
Info følger.

Helene Brøndsted 1470 kr. 

MODERNE DANS 15 + 

På dette hold arbejder vi med moderne teknikker. Vi øver styrke, kondi-
tion, smidighed, musikalitet, spring, drejninger, gulvarbejde og 
koreografier og løft.

Derudover laver vi improvisationer, hvor eleverne gennem vejledning 
og inspiration fra underviseren opdager deres måde at udtrykke sig på 
som danser. Der bliver arbejdet med koreografier og efterårets forløb 
afsluttes med en visning i Filurens Sal i Musikhuset.

Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4





Periode:
Uge 38 - 18

OBS: Visninger i uge 19-20

13+ år Lørdag 
kl.12.30 - 15.00

Brobjergskolen 

Helene Brøndsted Helårshold
2 rater á 
2450 kr. 

HELÅRSHOLD: 
FILURKOMPAGNIET 

På dette hold bygger vi videre på de grundlæggende moderne 
teknikker, vi har lært fra tidligere sæsoner. Vi øver styrke, kondition, 
smidighed, musikalitet, spring, drejninger, gulvarbejde og pararbejde. 
Vi laver improvisationer, hvor eleverne gennem vejledning og 
inspiration fra underviseren, opdager deres måde at udtrykke sig på 
som danser.  De øver sig i at sætte deres bevægelser sammen til en 
koreografi, en duet, en trio eller en større gruppedans. 
Vi øver fysiske løft af vores dansevenner. Samarbejdet omkring dansen 
fylder meget på dette hold og vi har ofte visninger ud over visningerne i 
Filurens sal. 

OBS: Dette hold har tilmelding ved løbende optagelsesprøver.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3

5-7 år Torsdag 
kl.15.45 - 16.45

Brobjergskolen 

Jacob Gregersen 
Karen Tange 

630 kr. 

TEATERLEGESTUEN  

På teaterlegestuen laver vi teater- og bevægelseslege, vi danser, leger 
med forskellige roller og teknikker, finder på historier og øver os i at 
optræde - hvor er scenen, hvor sidder publikum?

Vi laver løbende små visninger, hvor familien må komme og se hvad vi 
arbejder med, og hver sæson slutter vi af med en større forestilling og 
en skøn afslutningsfest.

Så kom ind og oplev magien når vi åbner det store udklædningsskab 
og forvandles til prinsesser, katte, monstre, superhelte og meget meget 
mere. Kom ind i en verden hvor fantasien får vinger. Vi glæder os til at 
flyve med jer!





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

7-9 år Onsdag 
kl.16.00 - 18.00

Brobjergskolen 

Frederikke Byberg
“Ægger” 

 1260 kr. 

RUMREJSEN

Vil du være med i besætningen på rumskibet “Fortuna”, der skal under-
søge verdensrummets fjerneste afkroge og afdække universets mys-
terier? Vil du lande på fjerne planeter, møde vanvittige rumvæsner og 
skibsbrudne astronauter fra fjerne tider og lande? 
 
Vi finder på vilde og balstyriske ideer om rumrejser og laver en drabelig 
teaterforestilling om alle de ting, der kan gå godt - og galt - når 
Rumrejsen år 2217 finder sted!





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

10-13 år Mandag 
kl.16.30 - 18.30

Brobjergskolen 

Trine Kinch Møller 1260 kr. 

Det sælsomme mysterium om 
kattemanden

Der bor ikke særlig mange katte på vejen længere. Det er en betragtning 
Helle har skrevet i hendes notesbog som ligger oppe ved hendes ud-
kigspost i træet i hendes families baghave. Helle kan ellers rigtig godt 
lide katte.  Hun bor på en helt almindelig villavej på Bornholm, hun har 
en helt almindelig far og en helt almindelig mor og ikke rigtig nogen 
venner. Faktisk kan hun ikke så godt lide andre børn. Helle  kan bedst 
lide at bruge sin tid på at holde øje med vejens beboere, gennem 
hendes kikkert. 
 
MEN en morgen får hun sig et chok: Lige midt på villavejen ligger Hr. 
Larsen, naboens kat, helt død. Helle får sit næste chok da hun opdager 
at ingen i nabolaget lader til at interessere sig for, hvad der er sket med 
stakkels døde Hr. Larsen. Nu bestemmer Helle sig for selv at undersøge 
det sælsomme mysterie, og det bringer hende ud på en lang og mystisk 
rejse.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

10-13 år Tirsdag 
kl.16.30 - 18.30

Brobjergskolen 

Katinka Bak Bramsen 1260 kr. 

FREMTIDSFORSKERNE 

For noget tid siden fandt en masse arkæologer og forskere ud af, at der 
for mange millioner år siden gik dinosaurer rundt på denne jord. Men 
hvad vil fremtidens forskere finde mange millioner af år fra nu? Eller 
bare 100? Hvad vil de tænke når de finder et Mc-Donalds-skilt efter flere 
ugers udgravninger? Og hvad har mennesket dog nogensinde brugt en 
hårtørrer til?

På dette hold skal vi sammen skabe en forestilling, hvori fremtidens 
forskere og godtfolk forsøger at finde frem til, hvad nutidens mennesker 
mon har været for nogle. Det kan dog både være svært, og gå grueligt 
galt!





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

10-13 år Torsdag 
kl.16.30 - 18.30

Brobjergskolen 

Emma Sørensen
Morten Lodberg

 1260 kr.

PIRATERNE 

Kom med på en farefuld rejse, når vi stiger om bord på sørøverskibet 
Jolly Roger i jagten på den forsvundne skat!

Med en trofast besætning drager vi ud på selv de dybeste verdens-
have gennem både havvand og kanonild. For et sted derude, blandt 
øde øer, skibsvrag, sirene-sang og sværdfægtning med livet som 
indsats, venter en sagnomspunden guldkiste!
 
Sammen skaber vi en piratfortælling fuld af skibskaptajner, 
saltvandssprøjt og skæg så sorte som kul! Så kom med os ud på even-
tyr, når vi sætter kursen mod ukendte farvande: 
Alle mand ombord!





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

10-13 år Onsdag 
kl.16.30 - 18.30

Brobjergskolen 

 Mathilde Späth 1260 kr. 

EN ULYKKE KOMMER SJÆLDENT ALENE 

Efter en forfærdelig brandulykke er tre børn blevet forældreløse, 
og de sendes nu fra den ene “nye forælder” til den anden, men 
heldigvis har de hinanden. Med udgangspunkt i bogen og tv-serien 
“En ulykke kommer sjældent alene” skal vi undersøge sjove, gode 
og underlige forældre, og så skal vi også forestille os vores værste 
forældre-mareridt. Det bliver spændende, tankevækkende og ikke 
mindst super sjovt!





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

12-15 år Mandag 
kl.19.00 - 21.30

Brobjergskolen 

Trine Kinch
Møller 

1575 kr.

 TRUP 

Har du hovedet propfuld af idéer og mod og lyst til selv at skabe teater 
helt fra bunden, så skal du måske være en del af truppen...?

TRUP er en teatergruppe som styret af Trine producerer to små 
forestillinger helt fra bunden. Holdet bliver introduceret til en række 
værktøjer som skal hjælpe dem med bl.a. idé- og konceptudvikling, 
manuskriptskrivning, spillestil, teknik, æstetik mm. Holdet bliver delt i 
to forestillingshold som kommer til at arbejde sammen og sparre med 
hinanden gennem hele sæsonen. Målet med TRUP er at give gruppens 
medlemmer lov til både at spille skuespil men også at røre lidt ved nogle 
af de ting som ligger uden for scenen når vi producerer en forestilling.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

12-15 år Mandag 
kl.16.00 - 18.30

Brobjergskolen 

Iben Rønn 
Christensen 

1575 kr. 

DRACULA

På dette teaterhold skal vi arbejde med en dramatisering af Bram 
Stokers gotiske brevroman ”Dracula” fra 1897. Det er et halvårshold med fart 
over feltet. Efter kort tid udleveres tekst, og der fordeles roller. Holdet samar-
bejder med et dansehold, som skaber danse, der væves ind i forestillingen. 
Men dette hold er altså et teaterhold. 
 
Den unge sagfører Jonathan Harker drager til Transsylvanien, for at afslutte 
en ejendomshandel med den høflige, men noget mystiske Grev Dracula. Men 
Dracula trækker handlen ud, og efterhånden går det op for Jonathan, at noget 
er galt. Han er ikke længere gæst, men efterlades på slottet som fange. Grev 
Dracula rejser til London, hvor Jonathans forlovede Minna forgæves venter. 
Jonathan slipper fri af sit fangenskab og vender tilbage til London. Og nu kan 
kun Professor Abraham van Helsing hjælpe dem med at fange og tilintetgøre 
Dracula.

OBS: Dette holds afslutningsvisning i januar bliver i samarbejde med danseholdet “Moderne 
teknik og dans. Derfor er der indlagt en weekendprøve, hvor det hele sættes sammen. 





Periode:
Uge 38 - 18

OBS: Visninger i uge 19-20

12-15 år Onsdag 
kl.16.00 - 18.30

Brobjergskolen 

Iben Rønn 
Christensen 

Helårshold:
2 rater á 
1462 kr.

DEVISING

På dette helårshold skal du selv være med til at skabe den forestilling, 
som vi spiller i maj måned 2018.
 
Det betyder, at du skal have lyst til at være en del af et hold, hvor vi leger, 
improviserer, diskuterer, undersøger og bruger vores fantasi sammen. 
 
Når vi mødes i september, har Iben den tematiske ramme klar, som vores 
arbejde skal tage udgangspunkt i. Tiden indtil jul bruger vi på at skabe 
karakterer, finder på handlinger og historier. Holdets ideer udvikles til et 
manuskript, som vi arbejder med i forårssæsonen.
 





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

14 + år Torsdag 
kl. 19.00 - 21.30

Brobjergskolen 

Søren Gornitzka 1575 kr. 

EFTER MØRKETS FREMBRUD 

Tjernobyl 2016 - 30 år efter atomulykken. En kvinde kører af sted på en gammel 
traktor mod en lille landsby i den forbudte zone omkring det nedbrændte atom-
kraftværk. Hun har efterladt sin syge datter i Kiev. Hendes mand er død for længst 
- ligesom de fleste andre mænd, der var udsat for ulykken.
 
Målet for kvindens rejse er den lejlighed, som familien boede i, inden ulykken 
indtraf, og de blev evakueret. Hun vil hente en genstand, som har en uerstattelig 
værdi og knytter sig til familiens historie. Men rejsen er lang og usikker, og kvinden 
konfronteres med sin egen fortid, mens hun begiver sig ind i natten. 
 
Oplægget til forestillingen er inspireret af Antoine Choplins roman ”Efter mørkets 
frembrud”. Forestillingen kommer til at blande teater og performance, dans og 
musik - både ud fra improvisation og manuskript.





Periode:
Uge 38 - 2

OBS: Visninger i uge 3-4

16-20 år Tirsdag 
kl.19.00 - 21.30

Brobjergskolen 

Underviserinfo
kommer senere. 

 1575 kr. 

SKUESPILLERENS VÆRKTØJER 

På dette teaterhold specielt for de ældste teaterinteresserede fordyber vi 
os i skuespillerens værktøjer i arbejdet med roller og karakterer. Vi stifter 
bekendtskab med forskellige skuespilteknikker og prøver dem af i 
øvelser, laver scener, undersøger tekst og skaber til sidst et mindre
forløb, som vi kan vise for interesserede venner og familie. Der er plads 
til både erfarne og nybegyndere på holdet - forudsætningen er, at man 
har lyst til at undersøge skuespillerens værktøjer.
 





Periode:
Uge 38 - 20

OBS: Visninger i uge 21

13+ år Onsdag 
kl.19.00 - 21.30

Brobjergskolen

Iben Rønn 
Christensen

Helårshold:
2 rater á 
1750 kr.  

ÅRETS KLASSIKER: 

EN SKÆRSOMMERNATSDRØM 

Blankvers, eventyr og store armbevægelser
I Athen hersker fyrsten Theseus, som snart skal giftes med Amazonernes dronning 
Hippolyta. Adelsmanden Aigeus går til fyrsten for at klage over sin datter Hermia, 
som ikke vil giftes med Demtrius, den mand, Aigeus har tiltænkt hende. Hun er 
derimod gensidigt forelsket i Lysander. Hermias veninde Helena har engang været 
kæreste med Demetrius, som ikke længere vil vide af hende, men nu sukker efter 
Hermia.  Samtidig er en flok håndværkere i gang med at prøve på et skuespil 
”Pyramus & Thisbe”, som skal spille til fyrstens bryllup. I skoven hersker alfekongen 
Oberon og alfedronningen Titania, samt drilleånden Puk og en række andre alfer. 
De har deres egne problemer, som de forsøger at løse med trylleri og magi. Men 
noget går galt, så både de unge Athenere og håndværkerne bliver involveret i 
alfernes kærlighedsforviklinger.
 
Vigtigt:
Dette er et hold med særlige privilegier, som kræver særligt ansvar.
Det betyder, at vi har et længere prøveforløb med indlagte weekendprøver i foråret og et 
opløb, inden vi spiller tre forestillinger i slutningen af maj/starten af juni 2018. Det kræver, 
at du har lyst og tid til at øve dig også når du ikke er til teater. Og det kræver, at du virkelig 
prioriterer at komme til de aftalte prøvegange og opløb.





Periode:
Uge 38 - 50

OBS: Visning i uge 50

DECENTRALT: 
Mårslet 1 og 2

1. 0. - 2. klasse
 Vi laver teater- og rollelege, fortæller eventyr, og finder på historier 
sammen. Vi skaber vores egen lille forestilling, som vi viser for familie og 
venner d.  11. december

2. 3- 4. klasse
Gennem teaterøvelser og rollelege arbejder vi med udtryk, krop og 
stemme. Og vi skaber selv vores egen forestilling, som vi viser for vores 
forældre og venner  d.  11. december

Holdene er også for børn som ikke går på Mårslet skole.

OBS: Grundet ombygning på Mårslet Skole, er der 
endnu ikke et fast lokale. Mere info følger.

0.-2. klasse
3.-4. klasse

Mandag 
1. 15.15 - 16.15
2. 16.15 - 17.30

Mårslet Skole

 Trine Kinch
 Møller

1. 585 kr.
2. 731 kr. 



OBS: Visning i uge 50



Periode:
Uge 38 - 50

OBS: Visninger i uge 50

0.-2. klasse
3.-4. klasse

Tirsdag 
1. 15.00 - 16.00
2. 16.00 - 17.15 

Engdalskolen
“Kompasset” 

Mathias Broni 1. 540 kr.
2. 810 kr.  

DECENTRALT: 
Engdalskolen 1 og 2

1. 0. - 2. klasse
Tumle Tombolaen vil primært beskæftige sig med teaterlege, øvelser, og 
i sidste ende bygge et stykke som eleverne selv finder på! Der er plads til 
massere af energi, kreativitet, og så er det fuldstændigt ligegyldigt om 
man har spillet teater før eller om man er helt ny, så længe man har lyst 
til at spille teater, så hop ombord. 

2. 3- 4. klasse
Farligt Fyrtøj skal vi igennem øvelser og lege arbejde med fokus og 
timing, og sammen lave en forestilling, som er styret af historier 
eleverne finder på igennem forløbet! Der er plads til massere af energi, 
kreativitet, og så er det fuldstændigt ligegyldigt om man har spillet teat-
er før eller om man er helt ny, så længe man har lyst til at spille teater, og 
at lege sig vej til en forestilling.

OBS: Holdene er også for børn som ikke går på Engdalsskolen. Begge holder visning d. 
12 december 2017. 





Periode:
Uge 38 - 50

OBS: Visning i uge 50

0.-2. klasse
3.-5. klasse

Tirsdag 
1. 15.00 - 16.00
2. 16.00 - 17.15

Virupskolen 
“Lokale 14” 

Charlotte Bruun 1. 540 kr.
2. 675 kr. 

DECENTRALT: 
Virupskolen 1 og 2

1. 0.-2. klasse 
Vi skal fortælle eventyr og finde på historier, vi skal danse, lege med 
forskellige roller, rytmer og teknikker og øve os i at stå på en scene. 
Gennem teaterlege- og øvelser laver vi til sidst vores egen forestilling, 
som vi viser for familie og venner.

2.  3.- 5. klasse
På dette hold arbejder vi med forskellige teaterteknikker. Vi leger med 
roller, laver impro-teater, finder på historier og arbejder med udtryk, 
krop og stemme. Til sidst laver vi vores egen fantastiske forestilling, som 
vi viser for familie og venner. 

OBS. Forløbene slutter af med forestilling for familie og venner.





Periode:
Uge 38- 50

OBS: Visning i uge 50

DECENTRALT:  
SKØDSTRUP SKOLE

0.-2. klasse
3.-4. klasse

Torsdag 
1. 15.00 - 16.00
2. 16.00 - 17.15

Skødstrup Skole 

Underviserinfo
kommer senere

1. 540 kr.
2. 675 kr. 

1. 0. - 2. klasse
 Vi laver teater- og rollelege, fortæller eventyr, og finder på historier 
sammen. Vi skaber vores egen lille forestilling, som vi viser for familie og 
venner d. 14. december

2. 3- 4. klasse
Gennem teaterøvelser og rollelege arbejder vi med udtryk, krop og 
stemme. Og vi skaber selv vores egen forestilling, som vi viser for vores 
forældre og venner d. 14. december 

Holdene er også for børn som ikke går på Skødstrup Skole.





Periode:
2018-2020

15 + år Tirs:17.00 - 19.30
Tors: 19.30 - 21.30

Brobjergskolen 

Klasselærer: 
Ane Kirk UhrenholtAne Kirk Uhrenholt

10.000 kr. 
á 4 rater på 
2.500 kr. 

Filurens Talentudvikling: SGK   

SGK er et teaterfagligt forløb for ambitiøse unge mellem 15 og 18 år. Hvert år 
optages 12 unge på linjen, som efterfølgende får mulighed for at fordybe sig i 
teatret, primært som skuespillere, men også undervejs med indblik i andre teater-
fagligheder: dramatikere, instruktører osv. Vi bestræber os på at finde spændende 
gæstelærere og instruktører til hvert enkelt undervisningsmodul, hvad enten 
holdet fordyber sig i skuespilteknik eller laver forestilling.

Undervejs i forløbet vil eleverne medvirke i 4-5 forestillingsforløb, som både 
spænder over små turnéforestillinger til store opsætninger, bl.a. i Filurens egen sal.

Det er arbejdskrævende og ambitiøst, det kræver dedikation og hårdt arbejde, men 
giver tilbage i form af dygtiggørelse, udfordringer og tætte sociale bånd.
I 2017 udvides det eksisterende talenttilbud på Filuren med endnu et år og skifter 
navn til SGK (scenekunstnerisk grundkursus). 

En 2+1-model giver den enkelte elev mulighed for at tage sigte specifikt mod kul-
turbranchen sideløbende med en ungdomsuddannelse efter at have gennemført 
de første to år. Man kan vælge kun at tage de to første år, det sidste år er valgfrit, 
men giver flere specialiseringsmuligheder også på et individuelt plan. 

OBS: Optagelsesprøver i maj 2018. 
Læs mere på www.filuren.dk/teater-og-ungdomsuddannelse 

http://filuren.dk/teater-og-ungdomsuddannelse




Periode:
2018-2021

10. kl.+ 3-årig 
ungdoms-
udannelse

VUC 
Dalgas Avenue 2

 Theresa Grønning  11.500 kr. 
pr. år 
á rater: 5.750

HF-STAGE 

HF – STAGE er et seriøst teatertilbud til unge, der gerne vil have en gymnasial uddannelse, 
mens man dyrker sine teaterinteresser. Eleven har hovedfagstimer i skuespilteknik 
samtidig med at man går på en tre-årig HF. Vi samarbejder med VUC Aarhus, som udbyder 
den adgangsgivende enkeltfagsuddannelse i form af de almindelige skolefag. Vi leverer 
dertil de skuespiltekniske timer, samt flere opløbsperioder i forbindelse med forestillinger. 
Da Filuren er en privat skole betyder det at eleven har en egenbetaling på 5750 kr. pr. 
semester.

Der vil primært være fokus på skuespillerens arbejde, men HF-stage rummer også et 
afklarende aspekt. Så hvis din teaterinteresse ikke kun handler om skuespillet, kan HF-
Stage give dig mulighed for at prøve kræfter med andre dele af teatret. Undervejs kan du 
få afklaret med dig selv, om scenekunsten skal være din fremtid, og hvilken del af den du 
brænder mest for. På HF-stage får du en kreativitet og udtrykskraft med dig, som også kan 
bruges i mange andre sammenhænge. 

Optag i 2017: Kontakt Theresa Grønning på: tg@filuren.dk 

For mere information 
se  www.filuren.dk/teater-og-ungdomsuddannelse  eller www.vucaarhus.dk/uddannelser/
hf/hfstage  

HF-STAGE

http://filuren.dk/teater-og-ungdomsuddannelse




Tlf: 22 84 81 85 
Telefontid: Hverdage: 09.00 - 15.00
Mailhenvendelse: cbb@filuren.dk 

Musikhuset Aarhus// Filuren 
Thomas Jensens Allé 2, 
8000 Aarhus N 




