TEATERHUSET FILURENS
KULTURSKOLE FOR TEATER OG DANS
Forårskataloget 2021

Kære Filur-elever og Filur-forældre,
År 2020 har på mange måder været et specielt år. Trods en anderledes sæson
har vi heldigvis kunne danse og spille en masse teater i efterårets sæson, indtil vi
måtte dreje nøglen om til vores lokaler her i december. Generelt har vores
Kulturskolelever og vores undervisere været utrolig gode til at tilpasse sig de
Corona-restriktioner, der nu engang er blevet udstedt. Derfor tror vi på, at det
kan lade sig gøre igen på nye hold i 2021, så vi krydser fingre for, at vi fortsat må
åbne op i det nye år. Vi vil fortsat teste vores undervisere ved mindste tegn på
symptomer på Corona, og vi forventer fortsat, at man bliver hjemme fra
undervisningen, hvis man er sløj. Præcis ligesom i skole, SFO og andre
fritidsaktiviteter.
I den kommende sæson får vi nyt administrationssystem for Kulturskolen:
SpeedAdmin - et dansk firma, som benyttes af mange musik- og kulturskoler i
Danmark, Norge, Sverige og England m.fl. Det nye system vil gøre det meget
lettere for os at holde styr på vores mange aktiviteter her på skolen. Vi kan holde
alle vores brugere grundigt informeret om alle ændringer, sygdomsaflysninger
mm. gennem en app, man kan downloade gratis til sin smartphone. Ved
tilmelding til forårssæsonen den 24. januar 2021 vil man skulle oprette et
stamkort til eleven, som fremover vil gøre gentilmelding lettere. Vi glæder os og
håber, I tager godt imod det.
I 2021 vil der fortsat være en risiko for aflysninger og lukninger. Ved tilmelding
skal vi derfor bede jer om at krydse af, at I er indforstået med de formuleringer,
der er at finde bagerst 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.
Her til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god og hjertevarm jul - og et godt nytår!
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 5. Visninger er i uge 19.

Trylleskoven
Aldersgruppe: 7-9 år
Tidspunkt: Onsdag kl. 16-17.45
Se side 5

Togturen
Aldersgruppe: 11-14 år
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19-20.45
Se side 12

Vampyrskolen
Aldersgruppe: 10-13 år
Tidspunkt: Mandag kl. 16-17.45
Se side 6

Øboerne
Aldersgruppe: 11-14 år
Tidspunkt: Torsdag kl. 16.30-18.15
Se side 13

Der var engang en...
Aldersgruppe: 10-13 år
Tidspunkt: Tirsdag kl. 16-17.45
Se side 7

Velkommen i Klubben
Aldersgruppe: 12-15 år
Tidspunkt: Onsdag kl. 18-19.45
Se side 14

Der er jo slet ingenting?
Aldersgruppe: 10-13 år
Tidspunkt: Fredag kl. 16-17.45
Se side 8

Vloggerskolen
Aldersgruppe: 12-15 år
Tidspunkt: Mandag kl. 16-18.30
Se side 15

De Forglemte
Aldersgruppe: 10-13 år
Tidspunkt: Torsdag kl. 16.30-18.15
Se side 9

De Tre Musketerer
Aldersgruppe: 12-15 år
Tidspunkt: Tirsdag kl. 16-18.30
Se side 16

Meteoren
Aldersgruppe: 11-14 år
Tidspunkt: Mandag kl. 18-19.45
Se side 10

Paper Town - Paper Moon
Aldersgruppe: 14+ år
Tidspunkt: Torsdag kl. 18-20.30
Se side 17

Rejsen til Mobilens Indre
Aldersgruppe: 11-14 år
Tidspunkt: Tirsdag kl. 18-19.45
Se side 11
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Holdoversigt
OVERSIGT OVER DANSEHOLD

Alle hold starter i uge 5. Visninger er i uge 19.

Kreativ Dans 4-6 år
Tidspunkt: Onsdag kl. 16-17
Se side 19

Strandskolen - decentralt
Klasse: 0.-2. klasse
Tidspunkt: Tirsdag kl. 14.30-15.30
Se side 24

Kreativ Dans 6-8 år
Tidspunkt: Mandag kl. 17.30-18.30
Se side 19
Kreativ Ballet 4-6 år
Tidspunkt: Lørdag kl. 10-11
Se side 20
Kreativ Ballet 6-8 år
Tidspunkt: Lørdag kl. 11.15-12.30
Se side 20
Moderne Dans og Kreativ Koreografi
8-11 år
Tidspunkt: Mandag kl. 16-17.15
Se side 21
Moderne Dans 12+ år
Tidspunkt: Onsdag kl. 17.15-18.45
Se side 22

Strandskolen - decentralt
Klasse: 3.-4. klasse
Tidspunkt: Onsdag kl. 15.45-17
Se side 24
Virupskolen - decentralt
Klasse: 0.-2. klasse
Tidspunkt: Tirsdag kl. 14.30-15.30
Se side 25
Virupskolen - decentralt
Klasse: 3.-4. klasse
Tidspunkt: Onsdag kl. 15.45-17
Se side 25

Børne- og Ungepanel
Se side 26
Kulturskolen og Corona
Se side 27-28
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Trylleskoven
Aldersgruppe: 7-9 år
Midt i Trylleskoven ligger Den Forbudte Zone. Kun Trylleskovens gamle
ved, hvad der er derinde og hvorfor det er forbudt at gå derind. Dem,
som selv bor i Den Forbudte Zone er til gengæld slet ikke klar over, at
deres zone er blevet forbudt. Det eneste de ved er, at de i hvert fald
ikke er venner med dem, som bor på den anden side af den store hæk.
Kom med på holdet, hvor vi arbejder med magt, venskaber og
misforståelser. Her vil vi forsøge at rette op på de fejl, som har gjort
Den Forbudte Zone forbudt og åbne Trylleskoven op for alle skovens
væsner.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Vampyrskolen
Aldersgruppe: 10-13 år
Det er ikke nemt at være en vampyr. Troede du det? Så tænk lige over,
hvordan du ville se dig i spejlet, hvis du ikke havde noget spejlbillede, og
hvordan du ville skjule dine spidse og mystiske hugtænder.
Vampyren Storhertuginde Ekatarina har netop startet en skole for unge
og lidt forvirrede vampyrer. De skal lære, hvordan man finder vej i
mørket som flagermus og en hel masse om alt det der klamme blod.
Vigtigst af alt, skal de lære at skjule deres sande identitet for normale
mennesker, som det i øvrigt er bedst, hvis de kan lade være med at
spise, selvom de kunne få lyst... Alle disse hemmeligheder og flere til
finder sted på storhertugindens skole, men kan hun nu også være helt
sikker på, at ingen mennesker kigger med?
Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Der var engang en...
Aldersgruppe: 10-13 år
Dværgen og de 7 små Prinsesser eller Prinsessen på Majsen eller Den
Grimme Kylling eller hvordan er det nu lige de er…?
Der findes mange skrevne eventyr og hvordan er det nu, de er?
Hvordan skelner man og er det ikke noget med, at de skal være ens?
Eller de skal i hvert fald opfylde nogle krav. Hmm... Noget med gode og
onde og var det ikke også noget med tallet 7 - eller vent, var det 3?
Måske begge? Eventyr er i hvert fald gamle. Men hvad hvis man skriver
et eventyr, der foregår i dag? Kan der overhovedet eksistere en iPhone
i et eventyr? Måske hvis der er 3 eller 7 af dem. Og der findes jo ikke
hekse eller drager mere. Selv om det nogle gange kan føles sådan.
Kom med på opdagelse i eventyrenes verden. På dette hold skaber vi
sammen et nyt eventyr, der foregår i dag.
Underviser: Olivia Ibsen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Der er jo slet ingenting?
Aldersgruppe: 10-13 år

"Men han har jo ikke noget på," råbte til sidst hele folket. Det krøb i
kejseren, thi han syntes, de havde ret, men han tænkte som så: "Nu må
jeg holde processionen ud." Og kammerherrerne gik og bar på slæbet,
som der slet ikke var.
På dette hold skal vi lege med alt det, der ikke er. Vi skal sammen finde
ud af, hvordan vi med monologer, dialoger, sang og dans, sjove
scenarier og små sketches kan puste liv i det imaginære rum. Hvordan
sætter man sig på en stol, der ikke er der? Hvordan ser vrede, lykke og
kærlighed ud, hvis de var personer? Hvordan bygger man et sandslot
ud af det rene ingenting? Kan man helt fysisk holde et løfte i hånden
eller danse en løgn? Det er spørgsmål, vi skal prøve at finde svaret på i
en montageforestilling skrevet af jer! Med inspiration fra Kejserens Nye
Klæder, skal vi sammen prøve at vende og dreje spørgsmålet: Hvordan
kan man vise noget, der slet ikke er der?

Underviser: Katrine Flarup
Ugedag: Fredag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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De Forglemte
Aldersgruppe: 10-13 år

Hvor forsvinder vores ting hen, når de bliver glemt? Og hvad med de
mennesker vi glemmer? Ender de det samme sted som alle tingene?
Midt på De Forglemtes Ø ligger en kæmpe losseplads, hvor alle skraldebørnene bor. De havde engang et hjem og en familie, men nu bor de
her, måske for evigt, måske kun i en rum tid. Men da et nyt barn
ankommer, bliver der vendt op og ned på det hele.
På dette hold skal vi undersøge, hvordan man kan føle sig glemt og
overset og sammen skabe en forestilling over disse temaer.

Underviser: Emilie Johansson
Ugedag: Torsdag
Tid: 16.30-18.15
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1.540 kr.
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Meteoren

Aldersgruppe: 11-14 år
På porcelænsfabrikken i dalen bygger arbejderne verdens smukkeste
porcelænsdukker. De elsker deres dukker, og da de pludselig får besked
om, at der er en meteor på vej med retning lige imod dem, må
arbejderne rejse fra dalen og forlade deres livsværk. Uden for dalen
møder de en masse forskellige mennesker. Mens nogle af dem mener,
at meteoren er det rene fup, tror andre, at det er et rumskib fyldt med
rumvæsener. De møder endda en lille gruppe mennesker, som tilbeder
meteoren som en gud, og som har ventet på den i årevis. Uanset hvad
den er, og hvorfor den kommer, viser den sig at være langt større end
først antaget, hvilket får både mennesker og dyr til at opføre sig en lille
smule tosset. Men rammer meteoren Jorden, eller flyver den forbi, og
ender arbejderne med at komme tilbage til deres elskede fabrik?

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 18.00-19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Rejsen til Mobilens Indre
Aldersgruppe: 11-14 år
Emma har svært ved at falde i søvn, når mobilen hele tiden plinger og
Emmas mor er træt af, at hun ikke får sin søvn. Men hvad sker der, da
Emma en morgen vågner op inde i sin egen mobil og den eneste hun
kan snakke med er Siri.
Emma går på opdagelse i sine apps, hvor hun blandt andet møder
virtuelle venner. Er de de samme som hendes rigtige venner og kan
man overhovedet kramme dem? Hvad sker der, hvis man bliver fanget i
en YouTube video eller sidder fast i en bane i CandyCrush og hvor
mange danse kan man nå at lære på TikTok?
Emmas familie er bekymret for, hvor hun er, og det bliver hun også
selv. Hvordan kommer hun ud igen og hvad hvis mobilen løber tør for
strøm?

Underviser: Olivia Ibsen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 18.00-19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Togturen

Aldersgruppe: 11-14 år
En flok vidt forskellige mennesker er alle på togtur mod Hvide Sande.
Togturen er lang og det bliver mere og mere uudholdeligt at sidde i
togvognen som timerne går. Børnene bliver vildere og vildere,
musikken i sidemakkerens høretelefonerne er for høj og hvad gør man
egentligt, når den gravide billetkontrollørs vand går midt i det hele?
På Togturen, skal vi arbejde med menneskers forskellighed og hvordan
man bedst samarbejder på trods af, at det ikke altid er nemt at forstå
folk, der ikke er ligesom en selv.
Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 19.00-20.45
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1.540 kr.
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Øboerne
Aldersgruppe: 11-14 år
12 børn er sammen blevet sendt ud på en ø af årsager, de ikke selv
kender. De er nu alene og forladt, og må sammen finde én måde at
komme derfra igen. Undervejs finder de ud af, at de har mere tilfælles,
end de tror. Hvert barn har en bemærkelsesværdig og skør fortid, de
ikke har kunnet undslippe. Det mærkværdige er, at alle deres historier,
på én eller anden vis, har noget med hinanden at gøre, og nu kommer
sandhederne for alvor frem!
Kom og vær med til at skabe nogle løjerlige og skæve karakterer
gennem improvisation og teaterøvelser, der tilsammen kommer til at
udgøre ”Ø-boerne”.

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: Torsdag
Tid: 16.30-18.15
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1.540 kr.
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Velkommen i Klubben
Aldersgruppe: 12-15 år

I den lille by, Havndal, er der ikke meget at komme efter. De voksne er
kedelige og der sker aldrig noget nyt. Alle byens unge mødes hver dag
efter skole på den lokale grill. Her arbejder Jonathan, byens flotteste
dreng, hvis man altså spørger Regitze og Elisabeth. Deres veninder er
dog dybt uenige og mener, at drengen på isskiltet er pænere. Den
diskussion er nok det mest spændende, der sker i byen, men det er kun
lige indtil der flytter en ny pige ind på den anden side af gaden.
På dette hold skal vi arbejde med, hvad det vil sige at være teenager,
følelsen af første kærlighed, sorg og ikke mindst humor.

Underviser: Rillo Baarstrøm Sørensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 18.00-19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.540 kr.
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Vloggerskolen
Aldersgruppe: 12-15 år

Emma elsker matematik, fysik og kemi! Hun vil gerne have matematik
på A-niveau på gymnasiet, og drømmer om at blive forsker, når hun
bliver voksen. Men hendes forældre har andre planer. De vil nemlig
gerne have, at Emma bliver YouTube-stjerne og tjener en masse penge
på sponsoreret indhold, så meget at de har sendt hende på
Vloggerskolen. Når Emma er derhjemme, må hun ikke lave lektier, før
hun har lavet dagens TikTok og YouTube-video. En dag bliver det for
meget for hende og hun løber hjemmefra og møder Anna, hvis far er
atomkerne fysiker og håber at hun vil det samme.
Underviser: Emilie Vestbo Johansen
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1.925 kr.

Side 15 af 28

De Tre Musketerer
Aldersgruppe: 12-15 år

På dette hold skal vi arbejde med en humoristisk version af klassikeren
De Tre Musketerer. Vi er i 1600-tallets Frankrig, hvor bondedrengen
D’Artagnan, drevet af et ukueligt mod, drager til Paris for at blive
dronningens musketer. Stykket er en historie om kærlighed, venskab,
eventyrlyst samt drømmen om magt og berømmelse.
Allerede til maj skal vi vise vores forestilling, så manuskriptet udleveres
tidligt i processen. Hvis du gerne vil hurtigt i gang med at øve replikker
og arbejde med roller og iscenesættelse, er De Tre Musketerer holdet
for dig.

Underviser: Iben Rønn Christensen
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.00-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1.540 kr.
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Paper Town - Paper Moon
Aldersgruppe: 14+

Uanset hvor Juliane befinder sig, føler Sigurd, at hun overskygger alt og alle,
og at han selv bliver reduceret til nærmest ingenting. Juliane er smuk, klog,
udadvendt og humoristisk. Sigurd er usikker, nørdet og har det bedst i sit
eget selskab.
Juliane og Sigurd har været venner, så længe de kan huske, men deres
venskab begynder at vakle, da de starter i gymnasiet. Et helt nyt univers
åbner sig for Juliane, som møder nye mennesker og oplever en masse ting,
mens Sigurd føler, at han sidder fast og bliver mere og mere ensom.
Pludselig vender Juliane tilbage til Sigurd. Hun er ikke længere den glade og
åbne pige, men vred og indesluttet. Nu har hun brug for Sigurd, men hun
fortæller ikke hele sandheden – eller hvad hun skal bruge ham til.
”Paper Town – Paper Moon” bliver en forestilling om bristede venskaber,
skrøbelige relationer og faren ved at idealisere andre mennesker. En
forestilling, der er baseret på et nyskrevet manuskript, og som udvikler sig fra
et drama til en thriller, hvor alt måske falder fra hinanden.

Underviser: Søren Gornitzka
Ugedag: Torsdag
Tid: 18.00-20.30
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1.925 kr.
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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: Helene Brøndsted
Ugedag: Onsdag
Tid: 16.00-17.00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.050 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: Kamille Thy
Ugedag: Mandag
Tid: 17.30-18.45
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.312,5 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 dansesalen.
Underviser: Julie Lage
Ugedag: Lørdag
Tid: 10.00-11.00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.050 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: Julie Lage
Ugedag: Lørdag
Tid: 11.15-12.30
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.312,5 kr.

Side 20 af 28

MODERNE DANS OG KREATIV KOREOGRAFI

Aldersgruppe: 8-11 år

På holdet mødes vi om glæden ved at danse sammen. Der arbejdes på
basis dansetræning, som timing, kropsbeherskelse, styrke, smidighed
og flow. Teknikken bruger vi til at lave kreative koreografier, hvor
danserne skaber egne bevægelser, der sigter på en bred forståelse af et
danseudtryk. Som inspiration bruger vi bl.a.billeder, stemninger,
fortællinger, til at skabe vores egne unikke danse i duetter, trioer og
fælles koreografier, Til afslutningen finder vi i fællesskab frem til at
tema der vises i Filurens teatersal.
Underviser: Eva Damholt
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-17.15
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.312,5 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: Helene Brøndsted
Ugedag: Onsdag
Tid: 17.15-18.45
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1.575 kr.
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STRANDSKOLEN - Decentralt
Årgang: 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: Alexander Kasch
Ugedag: Tirsdag
Tid: 14.30-15.30
Sted: Brobjergskolen lokale 64
Pris: 770 kr.

STRANDSKOLEN - Decentralt

Årgang: 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: Alexander Kasch
Ugedag: Onsdag
Tid: 15.45-17.00
Sted: Brobjergskolen lokale 64
Pris: 1.155 kr.
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VIRUPSKOLEN - Decentralt
Årgang: 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: Dicte Vejvad
Ugedag: Tirsdag
Tid: 14.30-15.30
Sted: Brobjergskolen lokale 14
Pris: 770 kr.

VIRUPSKOLEN - Decentralt
Årgang: 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: Dicte Vejvad
Ugedag: Onsdag
Tid: 15.45-17.00
Sted: Brobjergskolen lokale 14
Pris: 1.155 kr.
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Teaterhuset Filurens
Børne- og Ungepanel (BUP)
Aldersgruppe: 10-17 år
BUP er et sted for børn og unge, som har lyst til at være med helt inde bag
kulissen på teatret. Vi mødes et par gange om måneden og kommer på idéer
til events i forbindelse med forestillinger og tiltag efter forestillinger, som er
sjove for børn og deres voksne. Vi hygger, griner og spiser snacks - og hele
herligheden er ganske gratis.
Man får også som en del af panelet en masse fantastiske teateroplevelser hos
Teaterhuset Filuren. Vi tager børnene alvorligt, og derfor kan de være med 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 eller stille
spørgsmål ved at skrive til Cecilie på ckd@filuren.dk.
Vi skriver opdateringer om BUP i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig til Filurens
Nyhedsbrev her.
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 er utrolig glade for panelet og fortsætter derfor med
panelet igen i det nye år.
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Filurens undervisning i en 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
primært handlet om hygiejne, mundbind, 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
er det vores politik at sende dem til test så hurtigt som muligt.
Visninger
Visninger, som i år er planlagt til maj 2021, kan blive forbundet med visse
restriktioner ift. publikumsstørrelser. Vi arbejder på en løsning, hvor
forestillingerne ekstraordinært kan live-streames 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. Vi vil indhente samtykke-erklæringer
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 fra statslig side blive 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 refundere.
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Tilmeldingen åbner den 24. januar 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

