
FORÅRSSÆSON 2020 

TEATERHUSET FILURENS 

KULTURSKOLE FOR TEATER OG DANS



Kære børn og forældre

Her kommer så kataloget for forårssæsonen 2020. Vi byder jer igen 
velkommen til en masse  spændende hold med masser af forskellige 
temaer og dygtige undervisere. 

Forårets visninger kommer til at finde sted i  uge 20 og 21. Sæsonen 
starter i uge 5. Undtagelser fremgår af holdbeskrivelsen.  

Tilmeldingen åbner 12. januar 2020 kl. 20.00. 

Glædelig jul og godt nytår. 

God fornøjelse med kataloget. 

Sune T Sørensen
Leder, Teaterhuset Filurens Kulturskole for teater og dans



KUK I BOGEN
ALDERSGRUPPE:10-13 år

En teatertrup skal spille Tornerose, men midt under forestillingen 
opdager fortælleren at halvdelen af historien er revet ud af bogen. 
Hvad gør vi nu? Teatertruppen bliver nødt til at improvisere 
igennem stykket med fortællerens hjælp, men fortælleren har ikke 
øvet historien forinden, og skuespillerne er ikke ligefrem villige til 
at fortsætte showet. 

Kom og vær med når skuespiller-evnerne skal testes, når 
fortælleren skal tænke hurtigt, og publikum ikke må opdage, at 
alting ikke er som det skal være.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Mandag
Tid: 16-18
Sted: Brobjergskolen lokale 007 
Pris: 1400



“HVEM FANDEN HAR STJÅLET 
JESUSBARNET?”
ALDERSGRUPPE: 10-13 år

Julen står for døren, men krybben er tom. Hvem fanden har stjålet 
Jesusbarnet? 

Kan man lave et krybbespil uden Jesus? Er julen så aflyst? Er det en 
god idé at hyre en rollespilsforening til at lave et krybbespil? Kan man 
holde jul i maj, når Jesusbarnet først er fundet der? 

...Eller skal man bare droppe det hele og vente til næste år? 

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Mandag
Tid: 18-20
Sted:Brobjergskolen lokale 007 
Pris:1400



MIN BEDSTE VEN ER EN ALIEN
ALDERSGRUPPE: 12-15 år

Anna og Allan følges i skole hver dag, ligesom rigtig mange andre 
bedste venner. Der er bare lige én lille forskel på deres venskab og 
andres. Allan er helt grøn i hovedet og har antenner i panden.
Han er nemlig ikke fra planeten Jorden, men fra en planet meget 
langt væk i et andet solsystem.
 
De andre i skolen driller nogen gange Allan, fordi han er anderledes, 
men Anna er ligeglad, for Allan er nemlig hendes bedste ven.
 
På dette teaterhold undersøger vi ”dem” og ”os” og hvad der gør 
noget fremmed. Kan vi måske blive enige om noget, selvom vi er 
forskellige? Og gør det egentlig noget så længe man er en god ven? 

Underviser: Emilie Vestbo Johansen
Ugedag: Mandage
Tid: 17-19.30
Sted: Brobjergskolen 014
Pris: 1750 kr



SKUESPILLERENS VÆRKTØJER
ALDERSGRUPPE: 15+

På dette teaterhold, specielt for de ældste teaterinteresserede 
fordyber vi os i arbejdet med situation, karakter og scenisk nærvær. 
Vi stifter bekendtskab med forskellige skuespilteknikker og prøver 
dem af i øvelser, laver scener, undersøger tekst og inviterer til sidst 
til åben klasse for venner og bekendte.

Der er plads til både erfarne og nybegyndere på holdet - forudsæt-
ningen er, at man har lyst til at undersøge skuespillerens værktøjer.

Underviser: Bolette Bjerre
Ugedag: Mandag
Tid: 19-21.30
Sted: Brobjergskolen, lokale 320
Pris: 1750



DANS AMOK
ALDERSGRUPPE: 6-8 år

Eleverne får træning i 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 sæsonafslut-
ning på Filurens scene i Musikhuset.

OBS: STARTER I UGE 4

Underviser: Camilla Ebling
Ugedag: Mandag
Tid: kl. 16-17
Sted: Brobjergskolen, lokale 320
Pris: 840



MODERNE DANS
ALDERSGRUPPE: 8-12 år 

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 improvisa-
tioner, hvor eleverne gennem vejledning og inspiration fra underviser-
en, 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 sti-
larter samt elever der har danset en enkelt sæson eller to vil passe 
fint på dette hold.

OBS: STARTER I UGE 4

Underviser: Camilla Ebling
Ugedag: Mandage
Tid: kl 17.15-18.30
Sted: Brobjergskolen, lokale 320
Pris: 1125



“JEG ER MERE END EN BOKS”
ALDERSGRUPPE:10-13 år

Rektor Tyra Rectornus styrer Salamanca-skolen med fast hånd. 
Hendes mål er at skabe børn, der er ens og perfekte. De skal kunne 
det latinske talsystem og stave alle frugter på kinesisk. Og det kan 
børnene - det sørger Rektor for. Alle står på række og lærer alting 
helt perfekt. Men en dag kommer der en ny pige på skolen - og hun 
danser. Og børnene opdager, at man kan mere end at stå på række og 
stave korrekt.

Skal du være med til at skabe en sjov og kreativ forestilling baseret 
på dine evner? Om det er dans, lego-samling eller at pille bussemænd, 
du er god til, passer du perfekt på dette hold. Ikke nok med at vi skal 
skabe er skør forestilling, vi skal også lege og udforske en hel del. 
Så hvis din bagdel også gør ondt over at sidde stille hele dagen, så er 
det her lige et hold for dig.

Underviser: Babette McPhillips
Ugedag:Tirsdage
Tid:16.00 - 18.00
Sted:Brobjergskolen, lokale 007
Pris: 1400



DET HEDDER TYRANNI, ZEUS!
ALDERSGRUPPE:12-15 år

Zeus er den mægtigste af alle de græske guder. Han hersker over himmel-
en og tordenvejret. Han styrer de døde som de udødelige, men mest af alt 
styrer han kvinderne. Han er en værre en. Den enormt jaloux og hævnger-
rige kone Hera er gået fra forstanden. Generelt er Olympen er ved at 
revne, og guderne er ved at give op. Men intet kan gøres, da deres leder 
har mere travlt med at opføre sig som en teenagedreng, end som verdens 
mægtigste gud.Tre muser finder en dag ud af, at de alle er kærester med 
Zeus, og helvede bryder løs. De tre muser får nok og danner sammen det 
græske kor, som i forestillingen “Det hedder tyranni Zeus!” sætter Zeus 
tilbage på opdragelsesbænken. De pligtopfyldende håndlangere, som Zeus 
hersker over, får til gengæld et chok, da de lærer at sætte deres fod ned 
og bede om deres ret. “Det hedder tyranni Zeus!” bliver en fantastisk sjov 
og spændende rejse ind i den græske kongeguds tankegang. Der skal leg-
es, læres og grines en del, når vi hopper ned i de forfærdelige, misundelige, 
barnlige guder fra den græske mytologi.

Underviser:Babette McPhillips
Ugedag:Tirsdage
Tid:18.00-20.00
Sted: Brobjergskolen, lokale 007
Pris:1400



IMPROVISATION OG TEKNIK
ALDERSGRUPPE: 13+

Er du også træt af at skulle lære replikker? Er forberedelse det 
værste du ved og ender du også altid med at tage det meste på 
charmen? Jamen så er impro holdet måske noget for dig! 

På dette hold skal vi både arbejde med de kortere improvisations-
lege og skabe længere improviserede forestillinger. Forhåbentlig 
skal vi lege, grine og finde på vilde og sjove ting! Vi øver os i impro-
teknikker og skaber sammen en impro-trup, der kan tage hvad som 
helst fra hoften og på charmen - sammen!

Underviser: Morten Lodberg
Ugedag:Tirsdage
Tid:19-21.30
Sted: Brobjergskolen, lokale 014
Pris: 1750



DEN FORTRYLLEDE SKOV 
Aldersgruppe 7 - 9 år

Ude i den magiske skov bor alverdens magiske væsner i fred og 
harmoni. Men Troldkongen Teodor er blevet vred på Fe-
dronningen Fiona, og Fiona er blevet vred på Theodor! Skovens 
Juvel er blevet stjålet, og de tror begge, at hinanden har taget 
den. Heldigvis forvilder tre børn sig ind i skoven, hvor de bliver 
viklet ind i den fortryllende og forvirrende konflikt. Børnene 
beslutter sig for at hjælpe Fiona og Theodor med at rydde op i 
dette rædsomme roderi, så troldene og feerne i den magiske skov 
igen kan blive gode venner.

Underviser: Frederikke “Ægger” Byberg Hansen
Ugedag: Onsdag
Tid: 16.00 - 18.00
Sted: Brobjergskolen lokale Stub1
Pris: 1400



SKAKMAT
Aldersgruppe10-13 år

Efter den grusomme og blodige Halvanden-Times Krig er der 
nu endelig fred blandt tropperne, så de sorte og hvide brikker 
kan pleje deres sår og sårede. Men noget er på færde. I et 
kæmpemæssigt jordskælv, forsvinder skakbrættet under brik-
kernes fødder, og pludselig er det blevet ufatteligt svært at vide, 
hvordan man skal gå og stå, hvis man ikke ved hvilken vej der er 
frem og tilbage, og om der er krig eller fred. Så kom og vær med, 
bonde som dronning, når felterne skal lægges og linjerne trækkes 
op, og vi spiller et formidabelt spil skak.

Underviser: Frederikke “Ægger” Byberg Hansen
Ugedag: Onsdag
Tid:18.00-20.00
Sted: Brobjergskolen lokale Stub1
Pris:1400



“JEG SPILLER TEATER OG DET ER HELT 
VILDT KEDELIGT”
ALDERSGRUPPE: 10-13 år

“Jeg spiller teater og det er helt vildt kedeligt”
Man keder sig! Og keder sig! OG KEDER SIG!!! De vender og drejer 
deres hjerner for at finde på, hvilken forestilling de skal lave. Hvordan 
keder man sig på en scene uden at kede publikum? Med et tager 
fantasien over og børnene flyver farefuldt ind i deres 
fantasiverdener.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 16-18
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400



ASKEPOT ASKEPOT
ALDERSGRUPPE:10-13 år

Vi kender alle historien om Askepot: hvordan hun fik hjælp af den gode 
fe, efter flere års tyrannisering af hendes onde stedmor. Hvordan hun 
kommer op på slottet og danser med prinsen, hvorefter han søger 
hele kongeriget igennem for at finde netop hende... men hvad nu hvis 
han ikke fandt hende, og hvad hvis den onde stedmor og stedsøstrene 
nåede at forhindre det? 

Kan skurken blive helten i sin egen historie?

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 18-20
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400



DANSERØDDER
ALDERSGRUPPE: 4-6 år

Igennem danselege og øvelser dyrkes elevernes kreativitet, balance,
rytme og bevægelsesglæde. Eleverne skaber sammen med under-
viseren 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.

OBS: STARTER I UGE 4

Underviser: Camilla Ebling
Ugedag: Onsdage
Tid: kl 16-17
Sted: Brobjergskolen, lokale 320
Pris: 900



MODERNE DANS
ALDERSGRUPPE: 12-15 år

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 etc.. Her arbejder vi på at forbedre de grundlæggende 
teknikker indenfor moderne dans og improvisation, 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 på dette hold.

OBS: STARTER I UGE 4

Underviser: Camilla Ebling
Ugedag: Onsdage
Tid: kl 17.15-18.45
Sted: Brobjergskolen, lokale 320
Pris: 1350



TEATERLEGESTUEN
ALDERSGRUPPE: 5-7 år

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? 

Så kom ind og oplev magien, når vi åbner det store udklædnings-
skab og forvandles til prinsesser, katte, monstre, superhelte og 
meget meget mere.

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: OBS: Torsdage
Tid: 16-17
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 700 kr



MORDET I MÅRSLET
ALDERSGRUPPE: 10-13 år

Det var en mørk, stormfuld aften...
Et skrig flænger natten, lyset bliver tændt i palæ Primus Maximus, og 
alle beboerne bliver mødt af et skrækkeligt syn i dagligstuen: Gartneren 
Gert ligger død på gulvet, det er tydeligvis en forbrydelse, men hvem er 
morderen? 

Det er en kringlet og krøllet sag for Detektiv Kasper Krølhue, og hans 
hjælper Henrik Hat. Er det mon hertuginden eller stuepigen som har 
begået dette grusomme mord, og hvilke intriger gemmer sig ellers bag 
palæets tykke mure?

Underviser: Frederikke “Ægger” Byberg Hansen
Ugedag: Torsdag
Tid:16-18
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400



TØNDERS TOTALT TROVÆRDIGE TRICK-
TYVERI- OG TRYLLESKOLE
ALDERSGRUPPE: 10 - 13 år

Har du også altid vidst at du var noget særligt? Sker der mystiske 
ting, som ikke kan forklares, når du er i nærheden? Det er der måske 
en helt fortryllende forklaring på! Tønders Totalt Troværdige Trick-
tyveri- og Trylleskole har nu åbent for ansøgninger til årgang 2020, 
så hvis du også er gået glip af dit brev fra Hogwarts, så skynd dig 
at sende en ansøgning til Tønders Totalt Troværdige Tricktyveri- og 
Trylleskole så du kan nå at være med på holdet, når magien igen 
finder vej til Filuren i foråret 2020.

Underviser: Frederikke “Ægger” Byberg Hansen
Ugedag:Torsdag
Tid:18-20
Sted:Brobjergskolen lokale 007
Pris:1400



HVOR ER DE VOKSNE?
ALDERSGRUPPE: 10-13 ÅR

De sidste er netop ankommet. Vi samler os og står og kigger op mod 
det store, gamle hus. Der er helt stille bortset fra den gamle havelåge, 
der knirker i vinden. Det er ved at blive mørkt nu.
”Jeg fryser! Skal vi ikke bare gå derind?” spørger Mathias endelig.
De andre kigger tøvende på ham.
”Okay, så”, siger Karla og begynder langsomt at gå hen ad grusstien. 
Jeg beslutter mig for at følge efter.
Kom og vær med til at skabe forestillingen om 6.b, der kommer på en 
hyttetur, de sent vil glemme.

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag:Torsdag
Tid: 17-19
Sted: Brobjergskolen, lokale 007
Pris: 1400



SANDHED ELLER KONSEKVENS…?
ALDERSGRUPPE: 15+ år

I ungdomsgyseren Truth or Dare (2018) bliver selskabslegen ’sandhed 
eller konsekvens’ blodig alvor og river tæppet væk under en gruppe 
venner. Deres venskab bliver sat på en farlig prøve, som de ikke kan 
kontrollere. Hemmeligheder og fortielser bliver afsløret, og pludselig kan 
de ikke gennemskue, om de er venner eller fjender.
Med inspiration fra Truth or Dare skal vi lave en gyserforestilling, hvor 
en gruppe venner mister herredømmet og glider ud i en mareridtsagtig 
drøm, hvor intet er, som de forventer. Vores forestilling foregår ikke i 
et pænt forstadsmiljø i USA, men blandt unge i Danmark. De er taget 
på ferie i et eksklusivt ferieparadis ved strand og skov, hvor de for det 
meste opholder sig ved eller på diskoteket The Abyss. Her tager 
forestillingen sin begyndelse, inden den udvikler sig i et hæsblæsende 
tempo, som ingen af vores unge venner kan styre eller gennemskue.

Underviser:Søren Gornitzka
Ugedag: Torsdag
Tid: 19-21.30
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris:1750 kr



KREATIV BALLET
ALDERSGRUPPE: 4-6 år

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 danse-salen.

Underviser: Clara Kirkegaard Nielsen
Ugedag: Lørdag
Tid: 10-11
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 900



KREATIV BALLET
ALDERSGRUPPE: 6-8 år

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, børnene har arbejdet på i løbet af sæsonen.

Underviser: Clara Kirkegaard Nielsen
Ugedag: Lørdag
Tid: 11-12.15
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1125



DECENTRALT HOLD

BAKKEGÅRDSSKOLEN 1
Klassetrin:: 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. 

Underviser: Babette McPhillips
Ugedag: Mandag
Tid: 15.00 - 16.00
Sted: Bakkegårdsskolen
Pris: 700 kr. 



DECENTRALT HOLD

BAKKEGÅRDSKOLEN 2
Klassetrin:: 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 forestilling, som vi viser for 
familie og venner.

Underviser: Babette McPhillips
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00 - 17.15
Sted: Bakkegårdsskolen
Pris: 875 kr. 



DECENTRALT HOLD

STRANDSKOLEN 1
Klassetrin: 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. 

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen 
Ugedag: Tirsdag
Tid: 15.00 - 16.00
Sted:Strandskolen
Pris: 700 kr. 



DECENTRALT HOLD

STRANDSKOLEN 2
Klassetrin:: 3.-4. 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 forestilling, 
som vi viser for familie og venner.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen 
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.00 - 17.15
Sted: Strandskolen
Pris: 875 kr. 



DECENTRALT HOLD

VIRUPSKOLEN 1
Klassetrin:1. -3. 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. 

Underviser: XX
Ugedag: Tirsdag
Tid: 15.00 - 16.00
Sted: Virupskolen lok. 14
Pris: 700 kr. 



DECENTRALT HOLD

VIRUPSSKOLEN 2
Klassetrin:4.- 6. 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 forestilling, som vi viser 
for familie og venner.

Underviser: XX
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.00 - 17.15
Sted: Virupskolen lok. 14
Pris: 875 kr. 



PRAKTISK INFORMATION

TILMELDING 
Tilmeldingen åbner d. 12. januar 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 til-
meldte d. 17. januar. Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte Charlotte på cbb@filuren.dk.

VISNINGER
Visningerne for halvårsholdene ligger i uge 20 og 21. 
Datoerne for visningerne bliver sendt ud på mail ca. en 
måned inden visningerne, da det er et større puslespil, 
der skal gå op med vores mange hold, som alle skal
have tid i salen. 

HELLIGDAGE OG FERIER
Vi følger skolernes ferier, så har man fri fra skole, er 
der heller ikke teater. Det samme gælder helligdage.

Tlf: 22 84 81 85 
Telefontid: 
Hverdage: 10.00 - 14.00
Mailhenvendelse: 
cbb@filuren.dk 

THOMAS JENSENS ALLÉ 2
8000 AARHUS C




