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Kære alle Filurens elever og deres forældre!

ENDELIG !
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TILMELDING 
Tilmeldingen åbner kl. 20.00 d. 15. august 2021. 

Vi anbefaler som altid, at I sidder klar i god tid og har flere prioriteter klar. Der
gives besked i uge 34, om I er kommet på hold eller der er venteliste. Vi
bestræber os på at nedbringe ventelister, dublere eventuelle "kioskbaskere", så
flest mulige kan få mulighed for at gå til teater og/eller dans.

Vi minder også om, at vi har fået nyt tilmeldingssystem SpeedAdmin. Her
oprettes et stamkort, og kommunikationen fra underviser vil foregå via det
system, når holdene starter op. I skal IKKE gøre noget inden tilmeldingen åbner,
andet end at have kigget kataloget her igennem. Holdene er delt op efter alder.
God læselyst!

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på kulturskole@filuren.dk eller
på tlf. 22 85 30 32 hverdage mellem 10.00 og 14.00 fra 2. august 2021.
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Teatermagi
7-9 år
Onsdag kl. 16.30-18.20
Side 6

Drømmelandet
10-13 år 
Mandag kl. 16.00-17.45
Side 7

Der var engang en...
10-13 år
Onsdag kl. 16.00-17.45
Side 8

Rejsen til Mobilens indre
10-13 år
Onsdag kl. 18.00-19.45
Side 9

Silhuetter
10-13 år
Torsdag kl. 16.00-17.45
Side 10

Den Anden Sol
11-14 år
Mandag kl. 18.00-19.45
Side 11

Ø-boerne
11-14 år
Tirsdag kl. 19.00-20.45
Side 12

Ulysses von Ithacia
11-14 år
Torsdag kl. 18.00-19.45
Side 13

Siden Sidst
12-15 år
Mandag kl. 16.00-18.30
Side 14

De Tre Musketerer
12-15 år
Tirsdag kl. 16.00-18.30
Side 15

Årets Devising
12-15 år
Onsdag kl. 16.00-18.30
Side 16

Årets klassiker:
Helligtrekongersaften
14+ år
Onsdag kl. 19.00-21.30
Side 17

Paper Town - Paper Moon 
14 + 
Torsdag 17.00 - 19.30
Side 18

OVERSIGT OVER TEATERHOLD
Holdoversigt
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Holdstart i uge 37  og visninger i uge 2 og 3 

Helårshold!

Helårshold!

Helårshold!



Kreativ Dans 4-6 år
Tirsdag kl. 16.00-17.00
Side 20

Kreativ Dans 6-8 år
Tirsdag kl. 17.15-18.30
Side 20

Kreativ Ballet 4-6 år
Lørdag kl. 10.00 - 11.00
Side 21

Kreativ Ballet 6-8 år
Lørdag kl. 11.15-12.30
Side 21

Moderne Dans og Kreativ Koreografi 8-11 år
Mandag kl. 16-17.15
Side 22

Moderne Dans 12+ år
Mandag kl. 17.15-18.45
Side 23

Børne- og Ungepanel
Side 24

Praktisk information
Side 25

Holdoversigt
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OVERSIGT OVER DANSEHOLD Holdstart i uge 37  og visninger i uge 2 og 3 
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TEATERHUSET FILUREN

Kulturskole for Teat
er



Kom og oplev teatermagi! 
Hvad er det? spørger du. Jo, det er et univers af magiske steder, figurer
og udspekulerede historier. Hvorfor er det magisk? Fordi det er os der
sammen bestemmer, hvor vi skal hen, hvem vi skal møde og hvad der
skal ske. Vi har en fantasi og vi skal ikke være bange for at bruge den.
Med fantasien i hånden begiver vi os ud på nye veje, stier og måske skal
vi flyve. Hvor vi lander er der ingen der ved - men er du nysgerrig og
har du lyst til at lege og spille teater, så kom! Jeg glæder mig til at møde
dig og din fantasi. 

 
Underviser: Line Maagard 

Ugedag: tirsdag
Tid: 16.30 - 18.20

Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1650 kr. 

Opstart: 14.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Teatermagi
Aldersgruppe: 7-9 år



Efter mange års forskning er Drømmelandet endelig åbnet! De har
udviklet en forlystelsespark, hvor gæsterne kan falde i søvn, og besøge
både deres egne og hinandens drømme. Men tingene går ikke helt som
planlagt, da en af parkens gæster, Signe, pludselig ikke kan vågne og
komme ud af drømmelandet igen. I drømmen møder Signe alle sine
følelser. Sammen med dem forsøger hun at planlægge en måde,
følelserne kan vække hende på. Det viser sig imidlertid at det kan være
temmelig svært at få de forskellige følelser til at samarbejde, og Signe
må finde på noget kreativt, hvis hun nogensinde skal komme ud af
drømmelandet igen. Kan du finde på noget kreativt?

 

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1650 kr.
Opstart: 13.09. 
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3

Drømmelandet
Aldersgruppe: 10-13 år
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Dværgen og de 7 små prinsesser eller Prinsessen på majsen eller Den
grimme kylling eller hvordan er det nu lige det 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. Selvom 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: Onsdag
Tid: 16.00-17.45 
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris:  1650 kr.
Opstart: 15.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Der var engang en...
Aldersgruppe: 10-13 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: Onsdag

Tid: Kl. 18.00-19.45
Sted: Brobjergskolen lokale 007

Pris: 1650 kr.
Opstart: 15.09.

Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3  
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Rejsen til Mobilens indre
Aldersgruppe: 10-13 år



På dette hold træder vi ind i H.C. Andersens eventyrlige univers med
fokus på et ungt menneskes store drømme og den medfølgende angst
for, at det hele er løgn.
Hans Christian er 12 år og bor i Odense med sin mor, som er vaskekone
og sin stedfar, som er skomager. Han er en speciel og følsom dreng, der
dyrker fællesskabet med usynlige venner og drømmer sig væk i sine
papirklip. Han passer ikke ind i drengeflokken: Han føler sig forkert.
Ulykkelig og længselsfuld vågner Hans Christian en nat op af et
mareridt, men hans kammer er pludselig væk; han befinder sig i stedet i
en enorm kommode, hvor han, på rundturen til de forskellige skuffer,
møder sine egne papirklip i form af slagfærdige soldater, dejlige
danserinder og ikke mindst skræmmende skygger. Disse fantastiske
skikkelser konfronterer Hans Christian med hans egne drømme,
længsler – og ikke mindst angsten for aldrig at finde den plads i livet,
som er hans….
For at blive det menneske, han ønsker, må Hans Christian tage
springet; stå ved den, han er, trods andres mening! Sejrer han eller
ender han som én af sine egne papirklip; som en silhuet i verden…?
Med fokus på de eksistentielle spørgsmål, der melder sig, når man står
ved indgangen til teenageårene, vil vi sammen skabe en eventyrlig og
farlig forestilling, hvor komik og alvor går hånd i hånd. 

Underviser: Thyge Cosedis Holting
Ugedag: Torsdag
Tid: 16.00-17.45
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1650 kr.
Opstart: 16.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Silhuetter
Aldersgruppe: 10-13 år



På den lille ø Smil, bor der nogle ganske få og ganske særlige
mennesker. De er altid glade og optimistiske, og de regner ikke med
nogensinde at skulle forlade deres elskede ø! Ikke før, de en dag
opdager den anden sol. Den er dukket op på himlen ved siden af den
gamle, og den ser mærkelig rød og faretruende ud. Pludselig kommer
der en fremmed mand med besked om, at den anden sol kommer
flyvende fra rummet, og at den har retning lige imod øen.
Beboerne må rejse for første gang i deres liv. På deres rejse møder de
en masse forskellige mennesker. Mens nogle af dem mener, at den
anden sol er det rene fup, tror andre, at det er et rumskib fyldt med
aliens. De møder endda en lille gruppe mennesker, som tilbeder den
anden sol 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 og
farligere end først antaget, hvilket får både mennesker og dyr til at
opføre sig en smule tosset. Men rammer den anden sol Jorden, eller
flyver den forbi, og ender øboerne med at komme hjem til Smil igen?

 
 

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 18.00-19.45

Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1650 kr.

Opstart: 13.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 

Den Anden Sol
Aldersgruppe: 11-14 år
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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: Tirsdag
Tid: 19.00-20.45

Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1650 kr.

Opstart: 14.09
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Ø-boerne
Aldersgruppe: 11-14 år



Hvad sker der, når en fiks idé om hævn bliver til en besættelse? Hvad
skal der til, før et land går i krig – og hvad hvis de pralende mænd, der
fører an i krigen, slet ikke aner, hvad de har gang i…
 
I det gamle Grækenland er den modige Ulysses gået i krig for at befri
den skønne Helene, som er blevet røvet af Prins Paris og bortført til
Troja. Men Ulysses’ tjener, den smådovne Chilian, synes, krig er både
unødvendigt og besværligt, og helt galt går det, da en spåmand giver
den tapre – men torskedumme - Ulysses opskriften på sejr: Troja kan
indtages, hvis tjeneren ofres! Den stakkels Chilian har ikke lyst til at
være brik i en krig, der slet ikke har noget med ham at gøre, så han må
finde på noget…
På dette hold tager vi livtag med det danske teaters stamfar, Ludvig
Holberg, og hans forrygende, skrupskøre komedie om krigens
meningsløshed, store mænd med små hjerner og græske gudinder, der
forsøger at afklare, hvem af dem, der er den smukkeste... Scenen fyldes
med gakket græsk mytologi og trojanske krigståger, mens Holberg gør
nar af menneskers behov for at opnå berømmelse – uanset prisen…
Kan man vinde en krig, man ikke aner, hvorfor man overhovedet har
startet? 
       
Har du mod på at spille én af teatrets klassikere, i en moderniseret
udgave, hvor vi har særligt fokus på fysisk og sproglig humor samt
komisk timing, er ”Ulysses von Ithacia” lige noget for dig.   

Underviser: Thyge Cosedis Holting
Ugedag: Torsdag
Tid: 18.00-19.45

Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris:  1650 kr.
Opstart: 16.09.

Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Ulysses von Ithacia
Aldersgruppe: 11-14 år



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 for
selv, 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 ligeså 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: 16.00-18.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1237,50 kr.
Opstart: 13.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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Siden sidst
Aldersgruppe: 12-15 år



– én for alle, og alle for én!

På dette hold skal vi arbejde med en forkortet udgave af Thomas
Mallings humoristiske version af klassikeren De Tre Musketerer. Vi er i
1600-tallets Frankrig, hvor bondedrengen Dártagnan, 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.
Vi har god tid til at fordybe os i tekst, karakterer og scenisk udtryk og
til maj skal vi vise vores forestilling. Hvis du kan lide 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: 2062,50 kr.
Opstart: 14.09. 
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18

Aldersgruppe: 12-15 år
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De Tre Musketerer



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 22 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: 16.00-18.30

Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 2.062,50 kr.

Opstart: 15.09.
Afslutningsvisning: Maj 2022 

Årets Devising
Aldersgruppe: 12-15 år
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Årets klassiker er holdet for dig, der har tid og lyst til at arbejde seriøst med
teater og dykke ned i sprog, karakter og humoristisk timing. 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.

Om Helligtrekongersaften. 
-Et værk af Shakespeare. 
Lidt udenfor Illyriens kyst forliser et skib, hvor tvillingeparret Sebastian og
Viola er ombord. Viola skyller op på kysten og bliver hjulpet af en lokal
sømand. Hun er sikker på at hun nu er alene i verden og at Sebastian
druknede i skibsforliset.

For ikke at afsløre, hvem hun er, forklæder hun sig som Cesario, en ung
mand, der bliver den lokale Grev Orsinos, højre hånd. Cesario/Violas
fornemste opgave er nu at hjælpe greven med at vinde den smukke grevinde
Olivias kærlighed. 

Men grevinde Olivia er i sorg. Da unge Cesario/Viola kommer med
kærlighedserklæringer på vegne af Grev Orsino, falder Olivia i stedet for den
unge Cesario. Men Cesario kan ikke afsløre sin sande identitet, og det er
vanskeligt at holde den elskovssyge Grevinde Olivia på afstand og det bliver
ikke lettere da Violas tvillingebror Sebastian dukker op og forvirringen bliver
total.

Underviser: Iben Rønn Christensen
Ugedag: Onsdag
Tid: 19.00-21.30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 2212,50 kr.
Opstart: 15.09.

Årets klassiker: Helligtrekongersaften
Aldersgruppe: 14+ år
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OBS: Kræver tilstedeværelse
på følgende datoer: 

 
Opløb 13, 14 og 15. maj 

Visningsdage 
15, 16 og 17. maj

 



Paper Town - Paper Moon
Aldersgruppe: 14+ år
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: 17.00-19.30

Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 2062,50 kr.

Opstart: 16.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 
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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, Der vil ved slutning af hver time vises lidt af,
hvad børnene har lært til forældrene.

Underviser: Eva Damgaard
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.00-17.00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1200 kr.
Opstart: 14.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 

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. 

 

Underviser: Eva Damgaard
Ugedag: Tirsdag
Tid: 17.15-18.30

Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1500 kr.

Opstart: 14.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3  

 
 

KREATIV DANS
Aldersgruppe: 4-6 år

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.

Underviser: Kamille Thy Larsen 
Ugedag: Lørdag
Tid: 11.15-12.30 
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1500 kr.
Opstart: 18.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 

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 visning, hvor børnene viser en lille
koreografi.

Underviser: Kamille Thy Larsen
Ugedag: Lørdag

Tid: 10-11
Sted: Brobjergskolen lokale 320

Pris: 1200 kr.
Opstart: 18.09.

Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3  

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: Anne-Sofie Østergaard
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00-17.15 

Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1500 kr.

Opstart: 13.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3  

 

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: Anne-Sofie Østergaard
Ugedag: Mandag
Tid: 17.15-18.45
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1800 kr. 
Opstart: 13.09.
Afslutningsvisning: Uge 2 eller 3 

MODERNE DANS
Aldersgruppe: 12+ år
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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.

Teaterhuset Filurens 
Børne- og Ungepanel (BUP)
Aldersgruppe: 10-17 år
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PRAKTISK INFORMATION
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HVAD VIL DET SIGE AT GÅ TIL TEATER OG DANS? 
Vi har leg og kreativitet i fokus. Vi lægger stor vægt på at skabe et trygt rum
med en god holdånd, hvor man hjælper hinanden og løfter i flok. Vi skal ikke
være individuelle superstjerner, men et super-hold som står sammen og
sammen finder på, inspirerer, leger og giver den gas på scenen! Som regel
slutter alle hold af med en visning i Filurens sal, som venner og familie har
mulighed for at komme ind og se. Her er der professionelle lys- og lydfolk
tilknyttet, så visningen får ekstra stemning.

PRISER
På Filuren beregner vi priserne på undervisningen efter et nøgletal, som er
med til at dække underviserlønninger, lokaleleje og evt. materialer til
undervisning og visninger mm.

Grundtaksten for teaterholdene er 55 kr. per lektion 
Grundtaksten for danseholdene er 80 kr. per lektion

RUMMELIGHED
På Filurens Skole for Teater og Dans vil vi meget gerne rumme alle børn, også
dem, der har diagnoser eller handicaps. Men vi håber, at I vil hjælpe os med at
skabe det bedst mulige rum for jeres barn ved allerede ved tilmeldingen at
gøre os opmærksom på jeres barns behov.

Vi vil aldrig afvise nogen af denne grund - men i stedet finde præcis den
rigtige underviser og det rigtige tilbud til jeres barn. Men det har vi ikke en
chance for at gøre, uden jeres hjælp.

FRITIDSPAS
Aarhus Kommune har besluttet at gøre fritidspasordningen permanent. Børn
og unge i alderen 3- 17 år, der kommer fra økonomisk trængte familier, kan
med et fritidspas få betalt kontingent i en forening på op til 1000 kr.

Læs mere på filuren.dk 



Tilmeldingen åbner den 15. 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 kulturskolen@filuren.dk

https://filuren.dk/kulturskolen-for-teater-og-dans/tilmeldinger

