TEATERHUSET FILURENS
KULTURSKOLE FOR TEATER OG
DANS
Efterårskataloget 2020

Kære Filur-elever og måske mest
forældre,
Skønt ingen rigtig orker at tale mere om Corona, og bare længes efter at
vende tilbage til de ting, der gjorde os glade førhen, går vi ind i et skoleår
og en teatersæson, hvor der er generelle restriktioner på fritidstilbud, og
særlige restriktioner på scenekunsten. På Filuren har det også nogle
konsekvenser. Vi kommer til at teste vores undervisere ved mindste tegn
på symptomer, og vi kommer til at forvente, at man bliver hjemme fra
undervisningen, hvis man er sløj, eller risikere at man bliver hjemsendt.
Præcis ligesom i skole, SFO og andre fritidsaktiviteter.
Vi ved også, at der vil være særlige restriktioner for vores teatersal ifm.
visning i januar, og i den forbindelse er vi ved at finde en streaming-løsning,
så vi kan streame børnenes visninger i lukkede grupper til f.eks.
bedsteforældre eller andre pårørende, der kunne tænkes at holde sig væk
pga. øget risiko.
Endelig vil der være en risiko - hvor stor ved ingen - for, at der kan komme
en såkaldt anden bølge af virussen. I så fald vil vi formentlig være nødt til at
lukke tilbuddet, og vi vil have svært ved at garantere kompensation af timer
eller tilbageført deltagerbetaling.
Vi skal derfor bede jer om at krydse af ved tilmelding, at I er indforstået
med disse ting i denne specielle situation. Da vi ved, at tilmeldingen ofte
går rigtig hurtigt i hjemmene, kan I finde de formuleringer, vi beder jer sige
ja til, bagest i dette katalog. Tag gerne 5 minutter og kig dem igennem, så I
ikke kommer til at sige ja, i jeres iver efter at sikre jeres barns
førsteprioritet.
Med alt det sagt: Vi glæder os til at vende tilbage og danse og spille teater,
og vi har gjort en dyd ud af, at der ikke er corona i kataloget ud over på
denne indledende side og til sidst i kataloget.
Vi trænger vist alle sammen til de gode historier i dette efterår.
God sommer til vi ses igen

Med venlig hilsen
Sune T. Sørensen,
Leder af Kulturskole for dans og teater.
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Holdoversigt

OVERSIGT OVER TEATERHOLD
Alle hold starter i uge 36. Visninger er i januar.
Det starter med hikke
Aldersgruppe: 10-13 år.
Tidspunkt: mandag kl. 16-17.45
Side: 4

Devising
Aldersgruppe: 12-15 år.
Tidspunkt: onsdag kl. 16-18.30
Side: 11

Værtens vildeste gameshow
Aldersgruppe: 11-14 år.
Tidspunkt: mandag kl. 18-19.45
Side: 5

Årets klassiker: Hamlet
Aldersgruppe: 14+ år.
Tidspunkt: onsdag kl. 19-21.30
Side: 12

Jeg ville ønske, at jeg kunne flyve!
Aldersgruppe: 12-15 år.
Tidspunkt: mandag kl. 16-18.30
Side: 6

Cirkus Vinter
Aldersgruppe: 10-13 år.
Tidspunkt: torsdag kl. 16-17.45
Side: 13

Dødsriget
Aldersgruppe: 10-13 år.
Tidspunkt: tirsdag kl. 16-17.45
Side: 7

Familien Hjælp
Aldersgruppe: 11-14 år.
Tidspunkt: torsdag kl. 18-19.45
Side: 14

Mens vi var alene
Aldersgruppe: 11-14 år.
Tidspunkt: tirsdag kl. 18-19.45
Side: 8

Stalker
Aldersgruppe: 14+ år.
Tidspunkt: torsdag kl. 18-20.30
Side: 15

Super seje superskurke!
Aldersgruppe: 7-9 år.
Tidspunkt: onsdag kl. 16-17.45
Side: 9
Krig, pest og andre morsomheder
Aldersgruppe: 10-13 år.
Tidspunkt: onsdag kl. 18-19.45
Side: 10
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Holdoversigt

OVERSIGT OVER DANSEHOLD
Alle hold starter i uge 36. Visninger er i januar.
Kreativ Dans
Aldersgruppe: 4-6 år.
Tidspunkt: onsdag kl. 16-17.00
Side: 17

Strandskolen - decentralt
Klasse: 0-2. klasse
Tidspunkt: tirsdag kl. 15-16.00
Side: 22

Kreativ Dans
Aldersgruppe: 6-8 år.
Tidspunkt: mandag kl. 16-17.15
Side: 17

Strandskolen - decentralt
Klasse: 3-4. klasse
Tidspunkt: tirsdag kl. 16-17.15
Side: 22

Moderne dans
Aldersgruppe: 8-11 år.
Tidspunkt: mandag kl. 17.15-18.30
Side: 18

Virupskolen - decentralt
Klasse: 1-3. klasse
Tidspunkt: tirsdag kl. 15-16.00
Side: 23

Moderne Dans
Aldersgruppe: 12+ år.
Tidspunkt: onsdag kl. 17.15-18.45
Side: 19

Virupskolen - decentralt
Klasse: 4-6. klasse
Tidspunkt: tirsdag kl. 16-17.15
Side: 23

Kreativ Ballet
Aldersgruppe: 4-6 år.
Tidspunkt: lørdag kl. 10-11.00
Side: 20

Børne- og Ungepanel
Side: 24

Kreativ Ballet
Aldersgruppe: 6-8 år.
Tidspunkt: lørdag kl. 11-12.15
Side: 20

Kulturskolen og Corona
Side: 25-26
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DET STARTER MED HIKKE
ALDERSGRUPPE: 10-13 ÅR

I Olympen, hvor de græske guder bor, keder guderne sig helt
forfærdeligt.
I en landsby nede på jorden bor Accalia, som har et stort problem – hun
har haft hikke i flere uger!
Guderne ser deres mulighed for at lave løjer i menneskeverden og
tilbyder Accalia en kur mod hikken, men ingen gudemagi er gratis…
Det starter med en hikke, men før Accalia ved af det, er hun en brik i
gudernes evige kamp for underholdning.

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 16-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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VÆRTENS VILDESTE
GAMESHOW
ALDERSGRUPPE: 11-14 ÅR
Her kan alt ske. Det er hverken drøm eller virkelighed, det er VÆRTENS
VILDESTE GAMESHOW!
På dette hold skal vi i fællesskab udvikle en fortælling om et vildt og
vanvittigt game show, hvor showets værter er skøre teenagere, der
bestemmer absolut alting! Til deres ugentlige shows forsøger de at
overgå sidste uges galskab og presset på både værter og deltagerne
stiger.

Hvad skal det hele mon ende med?

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 18-19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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JEG VIL ØNSKE, AT JEG
KUNNE FLYVE!
ALDERSGRUPPE: 12-15 ÅR
Molly arbejder i kiosken på hjørnet. Det er et fritidsjob hun har fået
gennem sin onkel og det går egentlig meget godt med at passe biksen.
Der er bare lige et problem… hele vejen og de omkringliggende
bygninger ligger i ruiner og det er superheltenes skyld. Hver dag er der
en ny kamp imellem det gode og det onde foran kiosken og hver dag
smadrer superheltene i byen en skurk ind i kontorbygningen overfor.
Molly er ved at være træt af det.
Hvad vil det egentlig sige at være en helt? Skal man kunne flyve? Være
helt vildt stærk? Eller løbe hurtigere end lynet? Molly synes at det kunne
være rart hvis der var en superhelt, der var vildt god til at gøre rent. Eller
måske bare en, der ikke efterlader hele byen i kaos. Måske burde Molly
blive superhelt? Så er der i hvert fald én helt der også tænker på byen
EFTER kampen.
Hvis du kunne vælge en superkraft, hvad skulle det så være? På dette
hold skal vi udforske superkræfter, det gode og det onde og hvad det vil
sige at være en helt. Skal man f.eks. kunne flyve?
Underviser: Emilie Vestbo Johansen
Ugedag: Mandag
Tid: 16 - 18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1750 kr.
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DØDSRIGET

ALDERSGRUPPE: 10-13 ÅR
Lasses lillesøster er syg og bliver en dag fanget i riget mellem livet og
døden. For at redde sin søsters liv begiver Lasse og hans bedste ven
Emma, sig ud på en farefuld færd ned til undergrunden i jagten på at få
Lasses lillesøster tilbage.
I sin søgen hvirvles de ind i et forrygende eventyr, hvor guder, ånder og
ikke mindst kærlighed og venskab, giver en skæbnesvanger betydning
for de to søskende.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16 - 17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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MENS VI ER ALENE
ALDERSGRUPPE: 11-14 ÅR

En gruppe teenagere er af forskellige årsager tvunget til at isolere sig fra
omverdenen. En går ikke ud i frygten for at møde sin ekskæreste, en er
bakterieforskrækket, en er fanget i sommerhus med sine forældre og
har aldrig følt sig mere alene. Alle har det til fælles at de er helt og
aldeles alene i verden på den ene eller anden måde og skal nu finde ud
af hvordan de holder sig fra at blive vanvittige i deres eget selskab.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 18 - 19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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SUPER SEJE SUPERSKURKE!
ALDERSGRUPPE: 7-9 ÅR

Kom med ind i superskurkenes hemmelige verden. En klub kun for
superskurke og deres kamp mod aldrig at måtte være helten i historien.
Her pønser en gruppe af verdens sejeste superskurke på at begå
histories største kup. Planen er at bryde ind på nationalmuseet, og
stjæle det største og tungeste billede. Men kan det lykkes dem ikke at
blive opdaget?

Underviser: Olivia Ibsen
Ugedag: Onsdag
Tid: 16 - 17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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KRIG, PEST OG ANDRE
MORSOMHEDER
ALDERSGRUPPE: 10-13 ÅR
Ved den uendelige krigs afslutning bliver Kronprins Edmund den tre-oget-halvte myrdet i Fjergfis-fjeldene af den rivaliserende Kong Valdemars
hidsige moster. Dette mord vender op og ned på hele krigen, og
kronprinsens far, Kong Knud den Uhellige, vil nu personligt tage hævn.
Samtidigt er bønderne i de to riger ved at starte et stort oprør…
På dette hold skal vi i fællesskab skabe en middelalder-komedie, med alt
hvad det må indebære!

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: Onsdag
Tid: 18- 19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1400 kr.
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DEVISING

ALDERSGRUPPE: 12-15 ÅR
På dette helårshold har vi god tid til selv at skabe vores egen forestilling.
Vi vil lege, improvisere og lave forskellige teaterøvelser. Fokus er at
skabe et hold med en god stemning, hvor der er plads til at afprøve
tanker, ideer, karakterer og plot.
Det konkrete afsæt vil være et tema, som Iben kommer med i starten af
forløbet. Når julen nærmer sig, har vi skabt så meget materiale, at der
kan laves et manuskript.
I foråret 21 øver vi på manuskriptet og gør vores forestilling klar til
visning i maj.
Hvis du har lyst til at lege og finde på og samarbejde i et fordybende
teaterforløb, så er det her, det foregår.

Underviser: Iben Rønn Christensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 16-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1750 kr.
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HAMLET

ALDERSGRUPPE: 14+ ÅR
Der findes råddenskab i Danmarks rige! Replikken er fra Shakespeares
berømte skuespil Hamlet. Og det må man nok sige.
Vi befinder os i Danmark i slutningen af middelalderen på slottet
Kronborg. Prins Hamlet er kommet hjem fra sine studier i Wittenberg,
for at begrave sin far den gamle kong Hamlet. Prinsen er ked af det, og
kun Ofelia, som han er forelsket i, er et lyspunkt. Men inden han får set
sig om, skal der være fest. Hamlets mor dronning Gertrud skal giftes
med den afdøde konges bror Claudius. Og som om det ikke var nok,
viser den gamle konges genfærd sig og lader Hamlet forstå, at hans død
var resultat af en forbrydelse, som Claudius står bag. En forbrydelse som
skal hævnes.
Hvad skal Hamlet nu gøre for at finde ud af sandheden? Og hvem kan
han stole på? Snart vikler planer, plot, løgne og sandheder sig ind
mellem hinanden. Og i sidste ende er det ikke mange, som overlever!
Hamlet er holdet for dig, der har tid og lyst til at arbejde seriøst med
teater og dykke ned i sprog, karakter og måske lidt fægtning. På dette
hold er det nødvendigt, at du har tid og mod på at øve på dine replikker
og arbejde med karakteren mellem vores øvegange.
OBS:
Opløb: 8-9. maj 2021
Visning: 9, 10 og 11 maj 2021

Underviser: Iben Rønn Christensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 19- 21.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1750 kr.
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CIRKUS VINTER
ALDERSGRUPPE: 10-13 ÅR

Det er hårde vilkår at være cirkusartist om vinteren. To fattige
cirkusaraktører, en linedanserinde, en løvetæmmer og resten af
cirkusgruppen prøver at holde teltet i live, nu da ingen vil komme og se
cirkus i den kolde januar måned.
Det er ikke let med et cirkustelt midt i storbyens jag i et mylder af
larmende biler og fortravlede mennesker.
Sammen bliver cirkusgruppen nødt til at tjene penge til overlevelsen
men kan de overhovedet finde ud af at samarbejde?

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Torsdag
Tid: 16 - 17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1400 kr.
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FAMILIEN HJÆLP
ALDERSGRUPPE: 11-14 ÅR

Historien foregår på et børnehjem, der bor pigen Anna, med sine brødre
og søstre, deres ven Bølle, som vil være troldmand, når hun bliver stor.
Emil der vil være mekaniker, selvom han aldrig har siddet inde i en bil.
Tulle bor her også, hun skal altid sove med lyset tændt, hvilket irriterer
de andre børn på børnehjemmet gevaldigt. Astrid er ældst, så hun er
begyndt at ryge.
Børnehjemmets børn har en hård hverdag med meget lidt kærlighed og
omsorg at finde, så de må hjælpe hinanden og behandle hinanden som
en rigtig familie.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Torsdag
Tid: 18- 19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1400 kr.
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STALKER

ALDERSGRUPPE: 14+ ÅR
Laura er på mange måder en ganske almindelig pige. Hun er startet på
gymnasiet, lever sammen med sin familie i en rolig forstad, har gode
veninder og oplever sin første rigtige forelskelse. Så på overfladen virker
alt til at fungere fint. Men måske er hun slet ikke så forelskelse. Så på
overfladen virker alt til at fungere fint. Men måske er hun slet ikke
lykkelig, som mange går og tror. Måske bærer hun rundt på
hemmeligheder og en stor frustration, som ikke en gang hendes bedste
veninde kender omfanget af. Så hun er sårbar, og det ser Kevin, som går
i hendes klasse, og som er dybt fascineret af Laura. Han er så fascineret
af hende, at han følger hende overalt – både fysisk og på de sociale
medier. Og det kan blive farligt, for hvad er det egentlig, Kevin vil med
Laura?
STALKER er en socialrealistisk gyser, der er baseret på et manuskript,
som bliver skrevet til holdet. Men der bliver god plads til at lege med
rollerne, forskellige virkemidler inden for fx gysergenren, dans, musik og
teenageliv.

Underviser: Søren Gornitzka
Ugedag: Torsdag
Tid: 18- 20.30
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1750 kr.
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TEATERHUSET
FILUREN

Dans

KREATIV DANS
ALDERSGRUPPE: 4-6 ÅR

Igennem danselege og øvelser dyrkes elevernes kreativitet, balance,
rytme og bevægelsesglæde. Eleverne skaber sammen med underviseren
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.
Underviser: Undervisernavn følger
Ugedag: Onsdag
Tid: 16 - 17.00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1050 kr.

KREATIV DANS

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 sæsonafslutning på Filurens
scene i Musikhuset.
Underviser: Undervisernavn følger
Ugedag: Mandag
Tid: 16 -17-15
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1312.50 kr.
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MODERNE DANS

ALDERSGRUPPE: 8-11 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
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.
Underviser: Undervisernavn følger
Ugedag: Mandag
Tid: 17.15-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1312.50 kr.
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MODERNE DANS
ALDERSGRUPPE: 12+ 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.
Underviser: Undervisernavn følger
Ugedag: Onsdag
Tid: 17.15-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1575 kr.
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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: Undervisernavn følger
Ugedag: Lørdag
Tid: 10-11.00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1050 kr.

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, vi har arbejdet
på i løbet af sæsonen.
Underviser: Undervisernavn følger
Ugedag: Lørdag
Tid: 11-12-15
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1312.50 kr.
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STRANDSKOLEN
Decentralt

KLASSE: 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: Undervisernavn følger
Ugedag: Tirsdag
Tid: 15-16.00
Sted: Brobjergskolen lokale 64
Pris: 700 kr.

STRANDSKOLEN
Decentralt

KLASSE: 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: Undervisernavn følger
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.-17.15
Sted: Brobjergskolen lokale 64
Pris: 875 kr.
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VIRUPSKOLEN

Decentralt

KLASSE: 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: Undervisernavn følger
Ugedag: Tirsdag
Tid: 15-16.00
Sted: Brobjergskolen lokale 14
Pris: 700 kr.

VIRUPSKOLEN
Decentralt

KLASSE: 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: Undervisernavn følger
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.-17.15
Sted: Brobjergskolen lokale 14
Pris: 875 kr.
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Teathuset Filurens
Børne- og Ungepanel (BUP)
Aldersgruppe: fra 10 år
BUP er et sted for børn og unge fra 10 år, som har lyst til at være med
helt inde bag kulissen på teatret. Vi mødes 1-2 gange om måneden og
kommer på idéer til skøre events i forbindelse med forestillinger og
tiltag efter forestillinger, som er sjove for både børn og voksne.
Vi hygger os selvfølgelig også generelt - også med snacks!
Man får som del af panelet også en masse fantastiske teateroplevelser
hos Teaterhuset Filuren og mulighed for at bestemme. Vi tager børnene
alvorligt, og derfor kan de komme til at bestemme hvilken konkurrence
vi skal lave på Facebook, og hvilke pressefotos vi skal bruge på vores
plakater!
Tilmeldingen til Panelet er åben løbende, og man kan tilmelde sig og
stille spørgsmål ved at skrive mailen: ckd@filuren.dk
Hvorfor har vi et Børne- og Ungepanel?

I 2019 startede vi et Børne- og Ungepanel som et led i et
forskningsprojekt under Kulturministeriets Applaus-projekt.
Undersøgelsen gik ud på at finde frem til, hvordan kommunikation fra et
børneteater kan nå direkte ud til børn og unge og få dem til at vælge en
tur i teatret, på samme måde som biografen og svømmehallen.
Vi har været utrolig glade for panelet og derfor fortsætter vi med ind i
sæson 20/21.
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Filurens undervisning i
Corona-tid
På Teaterhuset Filurens kulturskole forholder vi os til de Coronaretningslinjer, som udstikkes af hhv. Aarhus Kommunes relevante
forvaltninger, og de retningslinjer, som Danske Musik- og
Kulturskoler udarbejder i samarbejde med Kulturministeriet.
Retningslinjerne har indtil videre primært handlet om hygiejne,
fysisk afstand og tilladt antal elever ift. lokalestørrelser.
Vi beder naturligvis elever med sygdomstegn om at blive hjemme fra
undervisning og forbeholder os retten til at sende børn med
symptomer hjem - præcis som skoler, institutioner mv. Ved
underviser-sygdomstegn vil det være vores politik at sende dem til
test så hurtigt som muligt.
Visninger
Visninger, som i år er planlagt til januar 2021, kan ende med at blive
forbundet med visse restriktioner ift. publikumsstørrelser. Vi
arbejder på en løsning hvor forestillingerne ekstraordinært kan livestreames via et lukket link til dele af publikum - f.eks. pårørende i
risikogruppe, som på den måde alligevel kan få lov til at opleve
visningen. Denne løsning er ikke langt nok til at vi kan beskrive den,
og vi vil indhente samtykkeerklæringer separat fra denne tilmelding,
når vi er klogere på dens form.
Aflysninger
Efter aftale med kulturforvaltningen i Aarhus kommune, vil vi ved
tilmelding bede jer krydse af, at I er indforstået med nedenstående
passus. Læs gerne dette i god tid inden tilmeldingen, hvor det
erfaringsmæssigt går stærkt med at få indtastet og krydset alting af:
Ifm. den aktuelle Corona-situation er det Filurens politik at sende
undervisere til Covid-19 test ved mistænkt sygdom, og først
genoptage undervisningen ved negativ test. Det betyder, at der kan
forekomme flere pludselige aflysninger ved lærersløjhed, end
tidligere sæsoner.
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Der kan endvidere forekomme perioder (en evt. "anden bølge"),
hvor der fra statslig side bliver udstedt retningslinjer, så der ikke
må undervises i teater og dans, hvilket også vil resultere i
aflysninger.
Disse aflysninger vil blive forsøgt indhentet senere på sæsonen,
eller (hvis det giver mening) omlagt til online-undervisning, men
man må være indforstået med, at der i den forbindelse kan være
et mindre antal undervisningsgange i forløbet, som Filuren ikke
har mulighed for at efterlæse eller refundere.
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Tilmeldingen åbner d. 16. august kl. 20.00 på www.filuren.dk
Da det er først til mølle, anbefaler vi, at være klar på tasterne!
Er du i tvivl kan du ringe til os på 22 84 81 85 eller skrive til
ckd@filuren.dk

