TEATERHUSET FILURENS
KULTURSKOLE
- FOR TEATER OG DANS
Forårskataloget 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE
BREV FRA FILUREN.............................................................................................. 1
TILMELDING......................................................................................................... 2
HOLDOVERSIGT OVER TEATERHOLD................................................................... 3
HOLDOVERSIGT OVER DANSEHOLD.................................................................... 4
KULTURSKOLE FOR TEATER................................................................................ 5
Fantastisk Teater.......................................................................................................... 6
De Usynlige..................................................................................................................... 7
Hvor er vi?...................................................................................................................... 8
Slaraffenland................................................................................................................. 9
Når Man er Strandet.................................................................................................. 10
Danseteater: Snehvide............................................................................................... 11
Én for alle, og alle for én........................................................................................... 12
Sne, Glas, Æbler........................................................................................................... 13
Djævelen ligger kun i dvale...................................................................................... 14
KULTURSKOLE FOR DANS.................................................................................. 15
Kreativ Dans 4-6........................................................................................................ 16
Kreativ Dans 4-8......................................................................................................... 17
Moderne Dans 8-12.................................................................................................... 18
Moderne Dans 12+...................................................................................................... 19
SGK - SCENEKUNSTNERISK GRUNDKURSUS.................................................... 20
TEATERHUSET FILURENS BØRNE- OG UNGEPANEL (BUP)................................ 21
PRAKTISK INFORMATION.................................................................................. 22

Kære elever - kommende som veteraner
Så er kataloget her endelig! Med ni nye hold til de teaterinteresserede og fire
hold til de danseglade. I år har vi sågar en smuk forening af de to genrer i
holdet “Danseteater: Snehvide”. I det hele taget er der lidt af hvert: "Fantastisk
teater" til de yngste, thriller til de ældste og alt derimellem. Uanset om man
synes, at det kunne være spændende at strande på en øde ø, besøge
Slaraffenland eller dygtiggøre sig indenfor moderne dans, så byder foråret på
masser af fællesskab, sammenhold og kreativitet.
Nogle vil måske bemærke, at vi igen i denne sæson ikke udbyder hold
decentralt. Vi håber på, at udbyde kortere forløb i samarbejde med forskellige
skoler henover foråret, men i første omgang har vi prioriteret vores centrale
hold.
Vi lever i en mærkelig tid, som kun har bekræftet os i vigtigheden af, at børn og
unge kan få lov til at have deres fritidsinteresser og den sociale gevinst, der
følger med. Derfor er det også vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved vores
undervisning. Vi følger de retningslinjer, der måtte komme fra myndighederne,
og alle vores undervisere vil til undervisningerne kunne fremvise grønt
coronapas.
Når det er sagt, så banker vi under bordet og håber på, at tiden frem mod
lysere dage ikke kommer til at have stor indflydelse på vores sæson, for der er
virkelig mange gode hold i foråret!
Rigtig god læselyst. Vi ser frem til at se jer på scenen i 2022!
/Teaterhuset Filurens kulturskole for teater og dans
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TILMELDING
Tilmeldingen åbner kl. 20.00 d. 16. januar 2022.
Tilmelding skal senest ske i uge 7.
Vi anbefaler som altid, at I sidder klar i god tid og har flere prioriteter klar.
Der gives besked i uge 3, 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 4. januar 2022.
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Holdoversigt
OVERSIGT OVER TEATERHOLD

Holdstart i uge 5 og visninger i uge 17 eller 18

Fantastisk teater

Én for alle, og alle for én!

7 - 9 år
Tirsdage kl. 16:30 - 18:20
Side 6

12 - 15 år
Tirsdage 16:30 - 19:00
Side 12

De Usynlige

Sne, Glas, Æbler

10 - 13 år
Mandage kl. 16.00 - 17.50
Side 7

11 - 14 år
Torsdage 18:00 - 19:50
Side 13

Hvor er vi?

Djævelen ligger kun i dvale...

10 - 13 år
Onsdage kl. 18:00 - 19:50
Side 8

14+
Torsdage kl. 17:00 - 19:30
Sted 14

Slaraffenland
10 - 13 år
Torsdage kl. 16:00 - 17:50
Side 9

Når Man er Strandet
11 - 14 år
Mandage kl. 18:00 - 19:50
Side 10

Danseteater: Snehvide
11 - 14 år
Tirsdag kl. 19:00 - 20:50
Side 11
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Holdoversigt
OVERSIGT OVER DANSEHOLD

Holdstart i uge 5 og visninger i uge 17 eller 18

Kreativ Dans 4-6
4 - 6 år
Mandage 16:00 - 17:00
Side 16

Kreativ Dans 6-8
6 - 8 år
Mandage 17:15 - 18:30
Side 17

Moderne Dans 8-12
8 - 12 år
Mandage kl. 16.00 - 17.30
Side 18

Moderne Dans 12+
12+
Mandage kl. 17:45 - 19:15
Side 19
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TEATERHUSET FILUREN
Kulturskole for Teater

De Usynlige
Aldersgruppe: 10 - 13 år
Forestil dig at du endelig får det børnepasser-job, du har ventet på, som kan
give dig penge og mulighed for at købe tøj, gå til koncert eller spise alle de
snacks du vil. Forestil dig så at dit nye job ligger i en kæmpe villa i en
afsidesliggende skov. Der er rig mulighed for at gå ud at lege med børnene,
men børnene går aldrig ud. Faktisk er der ret meget, som børnene ikke gør.
De sover ikke, spiser ikke, græder eller griner ikke. Til gengæld taler de om
nogle usynlige og mystiske væsener, som du ikke kan se - men børn har jo
også en livlig fantasi! Faktisk er jobbet slet ikke, som du havde forventet det.
Forestil dig nu at du ønsker at komme derfra, men at det er så godt som
umuligt at forlade villaen, børnene og de usynlige...
Kan du forestille dig alt det, og vil du være med til at udvikle og medvirke i en
hårrejsende forestilling, så er De Usynlige det helt rigtige teaterhold for dig!

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 16.00 - 17:50
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1320 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Fantastisk Teater
Aldersgruppe: 7 - 9 år
Har du lyst til at lege og spille teater så kom med på en rejse af fantasi og
finurligheder.
Med fantasien i hånden skal vi finde på og bygge ideer med både kroppen og
hovedet.
Måske skal vi flyve som Peter Pan eller svinge os i lianerne som Junglebogens
Mowgli?
Til forårets afslutning skaber vi en lille forestilling, som vi skal vise på Filurens
scene.

Underviser: Eva Damholt
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16:30 - 18:20
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1320 kr.
Opstart: 01.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Hvor er vi?
Aldersgruppe: 10 - 13 år
En gruppe forskellige mennesker vågner op i et stort, tomt og mørkt hus
uden døre eller vinduer. Ja, ikke en eneste lille sprække kan man komme ud
af. En tvivl opstår i gruppen, da det går op for dem, at de ingenting kan huske.
Hvorfor er de endt der? Hvor kommer de fra? Kender de overhovedet
hinanden? Er de blevet kidnappet, har de meldt sig til et nyt underligt realityprogram, eller er det et stort eksperiment, de er med i? Frustrationerne vil
ingen ende tage, og de bliver mere og mere desperate efter at finde ud af,
hvad der skal ske. Grupperinger og stridigheder opstår, men også et
fællesskab om at finde ud af, hvad der er sket, og hvordan de kommer hjem.
Hvis de overhovedet kan komme hjem…
På dette hold skal vi lege og improvisere for at finde ud af, hvad der sker med
menneskene i huset. Til slut skriver underviser Olivia et manuskript ud fra
holdets ideer.

Underviser: Olivia Ibsen
Ugedag: Onsdag
Tid: 18.00 - 19.50
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1320 kr.
Opstart: 02.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Slaraffenland
Aldersgruppe: 10 - 13 år
Slaraffenland er et magisk land, hvor alt er i overflod. Ingen behøver at
arbejde, for mangler man mad, en computer, ja, selv en splinterny bil, så
rækker man bare hånden ud og ønsker sig det - i Slaraffenland bliver alle
ønsker nemlig opfyldt. Men hvad drømmer Slarafferne om? Hvis de alligevel
får alt, hvad de peger på, hvad drømmer de så om? Er det kærlighed? Er det
venskaber? Sådan noget kan man jo ikke bare ønske sig? Eller kan man?
Og hvad med dem der bare ønsker sig at bestemme over alle andre? Findes
de i Slaraffenland?
Hvis du er interesseret i at udforske Slaraffenland, så er dette holdet for dig.
Der er fokus på at skabe fortællinger med både krop og fantasi. Til sidst
skriver Henrik et manuskript baseret på holdets egne ideer om Slaraffenland.

Underviser: Henrik Hedemark
Ugedag: Torsdag
Tid: 16.00 - 17.50
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1320 kr.
Opstart: 03.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Når Man er Strandet
Aldersgruppe: 11 - 14 år
Har du nogensinde prøvet, at dit fly styrter ned, dit skib kæntrer, din
gummibåd driver til søs, eller du på en eller anden måde er endt på en øde ø?
Det skulle efter sigende være ret trist og kedeligt. Der er ting, man savner, og
ting man bestemt ikke savner. Og så er der nogle mennesker, man hellere vil
strande på en øde ø med end andre!
På dette teaterhold skal eleverne selv udvikle og samle små ø-historier til et
sketchshow. Sammen sætter vi fantasien løs og finder ud af, hvordan man gør
en øde ø-forestilling alt andet end trist og kedelig at se på.

Underviser: Emma Asmussen
Ugedag: Mandag
Tid: 18.00 - 19.50
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1320 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Danseteater: Snehvide
Aldersgruppe: 11 - 14 år
Kom og vær med til at gentænke Snehvide og de syv små dværge. Eleverne skal
på dette danseteaterhold lære at udtrykke sig gennem både teater og dans,
så vi sammen kan skabe en ny version af det klassiske eventyr. Vi skal i
fællesskab improvisere scener og koreografier frem, hvilket til sidst kommer
til at udgøre vores Snehvide. Holder kræver ikke danse- eller teatererfaring blot lysten til at udtrykke og bevæge sig.

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: Tirsdag
Tid: 19.00 - 20:45
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1320 kr.
Opstart: 01.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Én for alle, og alle for én!
Aldersgruppe: 12 - 15 år
Anna styrter ind i klasselokalet og finder stakken med manuskripter, som
deres teaterlærer har efterladt med en post-it note på: ”Læs og
fordel selv rollerne til næste gang”. De andre kommer slentrende ind i klassen
og sætter sig til rette. Teaterholdet læser manuskriptet i fællesskab. Hjalte
spørger forvirret: ”Hvorfor hedder stykket De tre
musketerer, hvis det er ham der D’Artagnan, der er hovedrollen?” Inden han
får svar, tilføjer Louise: ”Og hvorfor er det kun mændene, der har de gode
taleroller?”, Benjamin stemmer i: ”De går godt nok meget på værtshus, hva’?!”,
”Ja, og slår folk ihjel bare fordi de siger noget andet end dem selv!” tilføjer
Anna. Holdet begynder at skændes, og der bryder en ægte fægteduel ud
mellem Benjamin og Anna, der begge vil
spille D’Artagnan.
På dette hold spiller vi De tre musketerer med et twist. Vi kigger på stykket
med nutidens øjne og fremhæver det bedste (og noget af det, der er ældet
knap så godt) fra Alexander Dumas’ klassiker. Kom og vær med!
Der vil i løbet af foråret foruden tirsdagsundervisning være 2 fordybelsesweekender, som planlægges i samarbejde med holdet
Holdet er et helårshold, der har været i gang siden september.
Der er 6 pladser på holdet.

Underviser: Emilie Vestbo
Ugedag: Tirsdag
Tid: 16.30 - 19:00
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 2220 kr
Opstart: 01.02
Antal undervisningsgange: 12 + 2 fordybelsesweekender
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Sne, Glas, Æbler
Aldersgruppe: 11 -14
“Jeg ved ikke, hvilken slags skabning hun er. Ingen af os ved det. Hun dræbte
sin mor ved sin fødsel, men det er ikke nok til at forklare det”.
Sådan fortæller den forhadte stedmoder - skurken i historien om pigen med
sort hår, bleg hud og blodrøde læber. Men hvem var skurken, og hvem var
den eneste, der så det hele klart?
Med afsæt i Neil Gaimans novelle, der vender Snehvidefortællingen på
hovedet, skal vi sammen skabe en drabelig fortælling med plads til masser af
horror og gode grin.

Underviser: Anna Finsrud
Ugedag: Torsdag
Tid: 18:00 - 19:50
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1320 kr.
Opstart: 03.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Djævelen ligger kun i dvale...
Aldersgruppe: 14+
En gruppe unge er indkaldt til et møde på deres skole, men ingen af dem ved
hvorfor. Som udgangspunkt kender de ikke hinanden særligt godt. De unge
bliver anbragt i det samme lokale. De kan ikke andet end vente og gætte på,
hvorfor de mon er indkaldt til mødet. Ventetiden bliver mere og mere
pinefuld, og det er ikke alle i gruppen, der kan håndtere situationen.
Under opholdet i lokalet bliver de observeret, og i løbet af ventetiden bliver
de opsøgt af et tilsyn to-tre gange. Hvorfor er de unge blevet indkaldt? Hvem
har indkaldt dem? Er det bare en formalitet, eller er der noget mere og
farligere på spil? Disse spørgsmål forsøger de unge i gruppen at besvare i
denne teaterthriller, der reflekterer over det moderne liv, kontrol og frihed,
angst, vrede og mod. Der bliver skrevet et manuskript til thrilleren, der vil
arbejde med både tekst, fysisk teater, koreografi, musik og stemninger.

Underviser: Søren Gornitzka
Ugedag: Torsdag
Tid: 17:00 - 19:30
Sted: Brobjergskolen lokale 007
Pris: 1650 kr.
Opstart: 03.02
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18

SIDE 14 AF 23

TEATERHUSET FILUREN
Kulturskole for DANS

Kreativ Dans 4-6
Aldersgruppe: 4 - 6 år
Gennem 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,
På Filurens dansetilbud vægtes børnenes egen skaberkraft højest. Vi leger
derfor meget, mens vi øver os. Vi finder på sammen, og vi bygger noget fra
børnenes egne bud, som vi kan vise for forældre og søskende. Alle øvelser og
lege vælges på en bund af solid danseteknisk faglighed.

Underviser: Clara Kirkegaard
Ugedag: Mandag
Tid: 16:00 - 17:00
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 960 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Kreativ Dans 6-8
Aldersgruppe: 6 - 8 år
Eleverne får træning i en basiskunnen inden for moderne teknik, gulvteknik
og improvisationsteknik. Gennem både danselege og disse teknikker skabes
der en forestilling, som både elever og lærer er med til at lave.
På Filurens dansetilbud vægtes børnenes egen skaberkraft højest. Vi leger
derfor meget, mens vi øver os. Vi finder på sammen, og vi bygger noget fra
børnenes egne bud, som vi kan vise for forældre og søskende. Alle øvelser og
lege vælges på en bund af solid danseteknisk faglighed

Underviser: Clara Kirkegaard
Ugedag: Mandag
Tid: 17:15 - 18:30
Sted: Brobjergskolen lokale 014
Pris: 1200 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Moderne Dans 8-12
Aldersgruppe: 8 - 12 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 og fortællinger til at skabe
vores egne unikke danse i duetter, trioer og fælles koreografier.

Underviser: Helene Brøndsted
Ugedag: Mandag
Tid: 16:00 - 17:30
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1440 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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Moderne Dans 12+
Aldersgruppe: 12+
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 og fortællinger til at skabe
vores egne unikke danse i duetter, trioer og fælles koreografier.

Underviser: Helene Brøndsted
Ugedag: Mandag
Tid: 17.45 - 19:15
Sted: Brobjergskolen lokale 320
Pris: 1440 kr.
Opstart: 31.01
Antal undervisningsgange: 12
Afslutningsvisning: Uge 17 eller 18
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SGK - Scenekunstnerisk Grundkursus
Aldersgruppe: 15+
SGK er et ambitiøst 2-årigt talentprogram, med et valgfrit 3. år for de elever,
der ønsker at fordybe sig i skuespil og scenekunst.
Man skal være fyldt 15 år for at søge optagelse, og vi anbefaler, at man har
færdiggjort folkeskolen, når man starter på holdet.
Gennem de to år, som udgør grundforløbet, dygtiggør eleverne sig inden for
forskellige genrer af skuespil, samt medvirker i en række forestillinger. Der er
blandt andet vores traditionsrige forestilling i Tivoli Friheden hvert efterår,
en førsteårsforestilling hvor man arbejder under vækstlagsvilkår og en stor
andetårsforestilling i Filurens sal.
Kort sagt: Elsker du teater, er du ambitiøs, og ønsker du at dygtiggøre dig i en
ramme, hvor der er plads til fordybelse, så er SGK noget for dig.
Optagelsesprøverne til SGK ligger i maj, og man kan læse meget mere på
Filurens hjemmeside.
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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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PRAKTISK INFORMATION
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
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Tilmeldingen åbner den 16. 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 kulturskolen@filuren.dk
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