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Kære alle Filurens elever og deres forældre!
Vi er i den helt fantastiske situation, at vi, som er en kulturinstitution, gerne må
lave undervisning og aktiviteter udendørs i den kommende tid. Derfor vil vi
gerne invitere til en forårssæson, som starter i uge 14 (lige efter påskeferien) og
kører helt frem til sommerferien med afslutninger i uge 25. Nogle af holdene vil
blive ramt af "løse helligdage", og de vil indhente nogle timer i weekender mm.
undervejs.

Al undervisning bliver udendørs, så vi vil appellere til, at I tager termotøj og -
krus med, hvis det skulle blive køligt. Vi arbejder på at finde toiletforhold, men
uanset er det nok en god idé at få tisset af hjemmefra. Hvis vejret ikke er med os,
og det står ned i stænger, vil vi måske tage enkelte af timerne online, hvis det
giver mening.

Målet er dog at MØDES og være SAMMEN under åben himmel. Undervisningen
kommer til at foregå i områderne omkring Brobjergskolen. Holdet mødes i
Brobjergskolegården, tjekker ind, spritter af og går i fællesskab hen til stedet,
man skal være. Stedet kan ske at ændre sig undervejs i processen, som holdet
arbejder, og vi bliver klogere på udendørs teaterundervisning. Med sig
medbringer holdet et stort banner med Filurens logo og farver på, som vil blive
placeret, hvor holdet er. Således bliver forbipasserende ikke bekymrede eller
undrer sig. 

Lige nu ved vi ikke, om det vil blive muligt at lave en visning hverken indendørs
eller udendørs. Restriktionerne tillader det ikke, mens disse ord skrives, men
som vi ved kan alt blive anderledes med kort varsel. De fleste af holdene vil
arbejde hen mod noget, der kan blive vist frem - men om det bliver i form af
lommefilm, lækre stillbilleder eller streaming ved vi ikke endnu.

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.
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- 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 vil man skulle oprette et stamkort
til eleven, som fremover vil gøre gentilmelding lettere.

Der vil fortsat være en risiko for aflysninger i den kommende sæson. 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.

Vi håber, at I har savnet os og hinanden og det særlige samvær, der opstår, når
man danser eller skaber teater sammen. Og vi håber, I har mod på at rykke ud af
prøvesalens mørke og se, hvad scenekunsten kan i det fri!

Med venlig hilsen
Sune T. Sørensen,
Leder af Kulturskole for dans og teater
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Trylleskoven
7-9 år
Onsdag kl. 15.30-17.30
Side 6

Vampyrskolen
10-13 år 
Mandag kl. 16-18
Side 7

Teater i det fri
10-13 år
Tirsdag kl. 15.30-17.30
Side 8

Velkommen i Klubben
10-13 år
Onsdag kl. 17.30-19.30
Side 9

Ud under åben himmel
10-13 år
Torsdag kl. 15.30-17.30
Side 10

Meteoren
11-14 år
Mandag kl. 18-20
Side 11

Togturen
11-14 år
Tirsdag kl. 16-18
Side 12

Siden sidst
12-15 år
Mandag kl. 16-18
Side 13

Lige udenfor - en fremtidsgyser
12-15 år
Tirsdag kl. 15.30-18
Side 14

The Edge of Good Behavior
14+ år
Torsdag kl. 17-19.30
Side 15

OVERSIGT OVER TEATERHOLD
Holdoversigt
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Holdstart i uge 14 + 15. Visninger i uge 25.



Kreativ Dans 4-6 år
Onsdag kl. 16-17
Side 17

Kreativ Dans 6-8 år
Mandag kl. 17.30-18.30
Side 17

Kreativ Ballet 4-6 år
Lørdag kl. 10-11
Side 18

Kreativ Ballet 6-8 år
Lørdag kl. 11.15-12.30
Side 18

Moderne Dans og Kreativ Koreografi 8-11 år
Mandag kl. 16-17.15
Side 19

Moderne Dans 12+ år
Onsdag kl. 17.15-18.45
Side 20

Børne- og Ungepanel
Side 21

Filurens undervisning i en Corona-tid
Side 22

Holdoversigt
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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: 15.30-17.30

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.

Opstart: 7/4 2021

Trylleskoven
Aldersgruppe: 7-9 år
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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 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: 16.00-18.00
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.
Opstart: 12/4 2021

Vampyrskolen
Aldersgruppe: 10-13 år
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I denne forårssæson inviteres I udenfor til en masse forskellige
teaterøvelser og -lege! I får mulighed for at træne improvisation, fysisk
teater, karakterarbejde m.m. Og I får ikke mindst mulighed for at nyde
samværet med hinanden! I løbet af ugerne vil vi i fællesskab udarbejde
en visning for familie og venner, som vi afslutter forløbet med til
sommer, hvis retningslinjerne i juni tillader det.

 

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: Tirsdag
Tid: 15.30-17.30
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.
Opstart: 6/4 2021

Aldersgruppe: 10-13 år
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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: 17.30-19.30 
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.
Opstart: 7/4 2021

Velkommen i Klubben
Aldersgruppe: 10-13 år
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Er du træt af at sidde derhjemme foran en computerskærm og være
sammen med dine forældre hele dagen?
Så er det på tide at komme ud - altså helt ud! På dette hold skal vi
nemlig lave udendørs teater! Vi skal sammen finde ud af, hvad vi synes
er sjovt at lave, og hvordan vi kan gøre det udenfor. Det er altså kun
fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan lave på dette hold! 

 

Underviser: Katrine Flarup
Ugedag: Torsdag

Tid: Kl. 15.30-17.30
Sted: På eller nær Brobjergskolen

Pris: 1.320 kr.
Opstart: 8/4 2021

Ud under åben himmel
Aldersgruppe: 10-13 år
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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: 18.00-20.00
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.
Opstart: 12/4 2021

Meteoren
Aldersgruppe: 11-14 år
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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: 16.00-18.00

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.

Opstart: 6/4 2021

Togturen
Aldersgruppe: 11-14 år
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Det er solskinsvejr i parken, og Anna er ude og gå en af sine mange ture
med musik i ørene og et mundbind i lommen. Pludselig hører hun en
stemme fra højre, der siger: ”Hey, længe siden!” Hun vender sig forvirret
rundt og får øje på et velkendt ansigt, der smiler under mundbindet og
vinker hende over. Det er August fra parallelklassen. Hun slukker for
musikken og svarer: ”Hey, ja, jeg kunne næsten ikke kende dig.”
”Hvordan går det med dig?”, spørger han. Anna tænker, om hun skal
svare ærligt, eller bare svare det, hun plejer. ”Det går... fint”, svarer hun.
De plejede at støde på hinanden hele tiden, men nu aner hun ikke, hvad
han laver. Det har hun ikke vidst i et års tid nu.
Hvad sker der, når vi ikke længere støder på bekendte, gamle venner og
venners venner? Hvor bliver tiden af og er der mon nogen, der savner
Anna lige så meget, som hun savner de andre? 
På dette teaterhold skal vi lave en forestilling om tilfældige møder i en
tid, hvor de bliver sjældnere og sjældnere. Kom og vær med, når vi laver
forestillingen fra bunden. Måske møder du en, du kender?

 

Underviser: Emilie Vestbo Johansen
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-18.00

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.320 kr.

Opstart: 12/4 2021

Siden sidst
Aldersgruppe: 12-15 år
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I en ikke så fjern fremtid lever en flok børn i fred og fordragelighed i
deres trygge boble. De hygger med deres familie derhjemme, de passer
deres skole og mødes med deres venner online. De bor i en tryg og
forudsigelig verden, hvor der ikke er meget kriminalitet, stort set ingen
mobning. Sygdom og krig er noget, man lærer om i historietimen. Men
så en dag går der rygter om, at noget er ved at ske. En oprørsgruppe er
på spil. De har sneget sig ud af de trygge huse og mødes i større
grupper udenfor, hvor de leger, laver mad, synger, danser og dyrket
sport sammen. Rygtet vil vide, at nogen er set kramme. Gruppen kalder
sig Frit kram, og de spreder deres oprørske budskab ved at gå rundt og
ringe på folks døre! Børnene i boblen holder vejret og venter kun på, at
der næste gang bliver ringet på døren hos dem. Nogen er skræmt fra
vid og sans. Andre er fascineret af den oprørske gruppe. Splid opstår
blandt børnene i boblen.
På dette hold skal vi sammen skabe historien om børnene i boblen, hvis
trygge hverdag rystes af oprørsgruppen Frit kram.

 
Underviser: Iben Rønn Christensen

Ugedag: Tirsdag
Tid: 15.30-18.00

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.650 kr.

Opstart: 6/4 2021

Lige udenfor - en gyserhistorie
Aldersgruppe: 12-15 år
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Tre unge keder sig under Corona-nedlukningen og overskrider flere
grænser, da de en sen eftermiddag iscenesætter et mord på de sociale
medier. Iscenesættelsen får flere forskellige konsekvenser. Ikke blot for
de tre unge selv, men også for deres familier og deres venner. 
”The Edge of Good Behavior” er baseret på et manuskript, der bliver
skrevet til lejligheden. Forestillingen er som udgangspunkt realistisk,
men bevæger sig ind i et mareridtsagtigt og surrealistisk univers, hvor
intet er, som man forventede.
Det er meningen, at ”The Edge of Good Behavior” skal spille ude i det fri
– i et af de mørkere områder i Botanisk Have her i Aarhus.
Forestillingen skal spille i skumringen for at få den bedste og mest
uhyggelige effekt.

 
Underviser: Søren Gornitzka
Ugedag: Torsdag
Tid: 17.00-19.30
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.512,5 kr.
Opstart: 8/4 2021

The Edge of Good Behavior
Aldersgruppe: 14+ år
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TEATERHUSET FILUREN

Kulturskole for Dan
s
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Igennem danselege og øvelser dyrkes elevernes kreativitet, balance,
rytme og bevægelsesglæde. Eleverne skaber sammen med underviseren
en fælles koreografi, der munder ud i en udendørs forestilling, som
vises ved sæsonafslutning, hvis restriktionerne tillader det. 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: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 960 kr.
Opstart: 7/4 2021

KREATIV DANS
Aldersgruppe: 4-6 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 udenfor ved sæsonafslutning,
hvis restriktionerne tillader det.

 

Underviser: Kamille Thy
Ugedag: Mandag
Tid: 17.30-18.45

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.100 kr.

Opstart: 12/4 2021 
 
 

KREATIV DANS
Aldersgruppe: 6-8 år
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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, skabe danse selv samt styrke musikaliteten ved at lytte og
fortolke gennem dansen. Sæsonen afsluttes med en forestilling, hvor en
koreografi, som vi har arbejdet på i løbet af sæsonen vises, hvis
restriktionerne tillader det.

Underviser: Underviser følger
Ugedag: Lørdag
Tid: 11.15-12.30 
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.200 kr.
Opstart: 10/4 2021

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 udendørs visning, hvor børnene viser en lille
koreografi - hvis restriktionerne tillader det.

Underviser: Underviser følger
Ugedag: Lørdag
Tid: 10.00-11.00

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 960 kr.

Opstart: 10/4 2021

KREATIV BALLET
Aldersgruppe: 4-6 år

KREATIV BALLET
Aldersgruppe: 6-8 år
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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.

 

Underviser: Eva Damholt
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-17.15 

Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.100 kr.

Opstart: 12/4 2021 
 

MODERNE DANS OG KREATIV KOREOGRAFI
Aldersgruppe: 8-11 år
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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 inden for 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 udendørs
forestilling, som vises ved sæsonafslutningen, hvis restriktionerne
tillader det. Elever med erfaring fra lignende stilarter, samt elever der
har danset flere sæsoner vil passe godt ind på dette hold.

Underviser: Helene Brøndsted
Ugedag: Onsdag
Tid: 17.15-18.45
Sted: På eller nær Brobjergskolen
Pris: 1.440 kr. 
Opstart: 7/4 2021

MODERNE DANS
Aldersgruppe: 12+ år
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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 Charlotte på cbb@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 Corona-
retningslinjer, som udstikkes af hhv. Aarhus Kommunes relevante
forvaltninger og de retningslinjer, som Danske Musik- og Kulturskoler
udarbejder i samarbejde med Kulturministeriet.

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
Lige nu ved vi ikke, om visninger vil blive muligt hverken indendørs eller
udendørs. Restriktionerne tillader det ikke, mens disse ord skrives, men
som vi ved kan alt blive anderledes med kort varsel. De fleste af holdene
vil arbejde hen mod noget, der kan blive vist frem - men om det bliver i
form af lommefilm, lækre stillbilleder eller streaming, ved vi ikke endnu.

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
pludselige aflysninger ved lærersløjhed end tidligere sæsoner.

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 21. marts 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 cbb@filuren.dk


