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Tilmeldingen åbner kl. 20.00 
d. 15. januar 2023. 

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 4, 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 84 81 85 hverdage 
mellem 10.00 og 14.00 fra 2. januar 
2023.

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

Premieredag! // 10 - 13 år // Tirsdage kl. 18.40 - 20.30 // Side 7

CIRKUS FANTASTICA // 10 - 13 år // Mandage kl. 16:00 - 17:50 // Side 8

KNIRKEVÆNGET 47 // 10 - 13 år // Mandage kl. 18:00 - 19:50 // Side 9

NU NU // 10 - 13 år // Torsdage kl. 16:00 - 17:50 // Side 10

LEJERTUREN // 10 - 13 år // Onsdage kl. 18:00 - 19:50 // Side 11

TIKTOK // 10 - 14 år // Tirsdage 17:00 - 18:50 // Side 12

MOLBO-KOMEDIE // 11 - 14 år // Tirsdage 19:00 - 20:50 // Side 13

SAMMEN // 12 - 15 // Onsdage kl. 16:30 - 18:20 // Side 14

Menneskestudier // 12 - 15 // Mandage kl. 17:30 - 19:20 // Side 15

Postkort fra vildnisset // 12 - 15 // Tirsdage kl. 16:30 - 18:50 // Side 16

VILDFARELSE // 14+ // Mandage kl. 19:00 - 21:20 // Side 17

Kreativ Dans 4-6 // 4 - 6 år // Mandage 16:00 - 17:00 // Side 18

Kreativ Dans 6-8 // 6 - 8 år // Mandage 17:15 - 18:30 // Side 19

Moderne Dans 8-12 // 8 - 12 år // Torsdage kl. 16.00 - 17.30 // Side 20

Moderne Dans 12+ // 12+ // Torsdage kl. 17:45 - 19:15 // Side 21

Holdoversigt

Holdstart i uge 5 og visninger i uge 17 eller 18
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Har du lyst til at prøve kræfter 
med teater? På holdet her tager vi 
udgangspunkt i teaterøvelser og leger 
os frem mod en forestilling.
Her vil være plads til at finde på, at 
grine, at tingene går i hat og briller og 
vi bare prøver igen.
Vi øver os i at sige “JA” til hinanden 
og bygge videre på hinandens idéer. 
Vi laver roller, øver måske replikker, 
lærer om hvordan teatret fungerer.
Her er ingenting forkerte, når bare vi 
gør os umage. Og det hele fører frem 
til den fantastiske dag, hvor vi får 
lov at vise det frem, vi har øvet, i en 
rigtig teatersal!

Teatertosset Aldersgruppe // 7 - 9 år
Tid // tirsdage kl 16:30 - 18:20

Underviser | Lisa Duus
Ugedag | Tirsdag
Tid | 16:30 - 18:20
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 31.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19



6

Spændingen er tyk i salen. Musikken 
er slukket, publikum er spændt. 
Du og dine medskuespillere har 
bobler i maven. 

Nu er dagen kommet, I har set frem 
til så længe. Premiere! Mor, far, 
søskende er i salen. Endelig. Og nu 
tændes lyset... Nu sker det!

Vi skal lære hinanden at kende, 
bygge tillid op, turde tro på os selv 
og vide at vi har hinandens ryg. 
Vi siger “JA” til hinandens idéer 
og oplever den magi der opstår, 
når alle spiller sammen. Gennem 
teaterøvelser, karakterskabelse og 
fordybelse - og en hel masse grin - 
skaber vi vores forestilling.

En forestilling, der handler om den 
skæbnesvangre dag alle har ventet 
på, hvor premiere-sommerfuglene 
skal lukkes ud? Hvad kan der dog gå 
galt?

Premieredag! Aldersgruppe // 10 - 13 år
Tid // tirsdage kl 18:40 - 20:30

Underviser | Lisa Duus
Ugedag | Tirsdag
Tid | 18:40 - 20:30
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 31.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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På en magisk sommeraften, samles 
hele byen på cirkuspladsen, til lys, 
musik og latter - men når natten er 
forbi, er pladsen tom - og der er intet 
tegn på, at den aften nogensinde har 
fundet sted.
Med kun én aften i hver af landets 
byer er livet flygtigt. Derfor bliver 
Cirkus Fantastica i folkemunde kaldet 
for ”landjordens spøgelsesskib”.  
Men hvem er klovnene, linedanseren, 
akrobaten, cirkusdirektøren og de 
andre cirkusartister når rampelyset 
går ned, og gæsterne går hjem? 
Hvilke hemmeligheder gemmer sig i 
savsmuldsstøvet, når lanternerne er 
slukket og teltdugen lukket?

På CIRKUS FANTASTICA kommer vi 
til at lege med at bygge en komplet 
karakter, vi har fokus på krop, 

udtryk og relationer - og ikke mindst 
hemmeligheder.

Med inspiration fra musikkeren 
Sebastians album af samme navn, 
fra 1979, skal vi skabe en fortælling 
der både rummer de lattermilde 
og fjollede tidspunkter i livet - 
og de øjeblikke hvor alvoren er 
altoverskyggende.

CIRKUS FANTASTICA Aldersgruppe // 10 - 13 år
Tid // mandage kl 16:00 - 17:50

Underviser | Selma Klejs
Ugedag | Mandag
Tid | 16:00 - 17:50
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Midt i storbyens stress og jag, 
hundegøen og mobiltelefoner, busser 
og gademusik, er der en vej. Vejen 
hedder Knirkevænget - og hvorfor 
den hedder det, er der ingen der 
rigtigt ved. Midt på Knirkevænget, 
ligger nummer 47, som fra 
gaden ligner et helt almindeligt 
hus med røde mursten og hvide 
vinduesrammer. Og dér finder vores 
historie sted - blandt beboerne.

For hvem sylter rødbeder i 
vaskekælderen, hvem tygger i hr. 
Karlssons dørmåtte? Hvorfor er døren 
til loftsrum nr. 6 altid låst? Hvorfor 
har kollektivet på 3. sal en papegøje 
på altanen, og hvem er det, der 
krummer på trappen?

På holdet Knirkevænget 47, skal 

vi lege med, hvad der binder 
folk sammen. Vi skal undersøge 
karaktertyper, fællesskab, konflikter, 
og hvad et hjem egentlig er. På 
holdet skal vi skabe en fortælling, 
der vender hverdagens store og små 
spørgsmål.

KNIRKEVÆNGET 47 Aldersgruppe // 10 - 13 år
Tid // mandage kl 18:00 - 19:50

Underviser | Selma Klejs
Ugedag | Mandag
Tid | 18:00 - 19:50
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Sofia går til karate.
Anton går til psykolog
Nadia går i Bilka
Milo går til fodbold
Far gik sin vej
Mor går til yoga
Aviaja går med hunden.
Jeg går til teater
I Teater NU skriver vi vores egne 
digte. Om det vi kender. Om det vi 
føler. Vi leger. Griner.
Vi er skøre. Vilde. Stille. Sjove, 
tænksomme.
Vi finder på scener, danse, rytmer. 
Vi laver vores eget stykke om det vi 
tænker på lige NU.

NU NU Aldersgruppe // 10 - 13 år
Tid // torsdage kl 16:00 - 17:50

Underviser | Eva Damholt
Ugedag | Torsdag
Tid | 16:00 - 17:50
Sted | Brobjergskolen lokale 014
Pris | 1320 kr.
Opstart | 02.02
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Alt ser ud som det skal, da 7.a skal 
på lejrtur. Taskerne er pakket, bussen 
er klar og eleverne glæder sig til 
deres tur, men ikke alt bliver som 
de regner med. Da nogle af eleverne 
opdager noget mystisk allerede den 
første nat, ændrer stemningen sig fra 
hygge til uhygge. De voksne tror, at 
eleverne finder på for at skræmme 
hinanden - så det står hurtigt klart for 
eleverne at de selv må løse mysteriet.

På dette hold bruger vi tid på 
karakterarbejde. Vi udvikler roller 
fra 7.a sammen og undersøger, 
hvordan figurerne taler, går, står og 
udtrykker følelser. Forestillingen om 
det Mystiske skaber vi sammen, med 
udgangspunkt i karaktererne.

LEJRTUREN Aldersgruppe // 10 - 13 år
Tid // onsdage kl 18:00 - 19:50

Underviser | Olivia Ibsen
Ugedag | Onsdag
Tid | 18:00 - 19:50
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 01.02
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Hvordan ser TikTok universet ud på 
scenen? Hvordan bruger dig og dine 
venner TikTok? Det her er et hold 
for dig, der både elsker at danse og 
spille teater. På holdet udforsker 
vi sammen TikTok-mediet, hvor vi 
følger dansetrends, jagten på likes, 
antal visninger, og hele det sociale liv 
der eksisterer omkring TikTok.

Med inspiration fra TikTok danse og 
TikTok fællesskabet, er vi sammen 
om at udvikle små scener og ideer, 
som vi til slut sætter sammen til 
et manuskript. Det kræver hverken 
danse- eller teatererfaring at være 
med på holdet, bare lyst til at 
udtrykke og bevæge sig.

TIKTOK Aldersgruppe // 10 - 14 år
Tid // tirsdage kl 17:00 - 18:50

Underviser | Cilie Hauser
Ugedag | Tirsdag
Tid | 17:00 - 18:50
Sted | Brobjergskolen lokale 320
Pris | 1320 kr.
Opstart | 31.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Den stork tramper alt vores korn 
ned – vi må jage den væk. De andre 
molboer nikker bekræftende og bliver 
enige om at sende byens fårehyrde 
ud på marken for at skræmme 
storken væk. Men eftersom 
fårehyrden havde meget store og 
brede fødder, blev de enige om, at 
det var bedst hvis de bar ham ud 
på marken, så han ikke kom til at 
trampe alt kornet ned. Det krævede 
otte mænd at bære hyrden ud på 
marken – og det kan nok være at de 
fik skræmt storken væk.

Molboerne er en flok bønder fra Mols 
bjerge, der er kendt og berygtede 
for deres store, men mindre kvikke, 
bedrifter.

På dette teaterhold bringer vi 
fortællingerne og vittighederne om 
molboerne til live på scenen. Vi 
kommer til at udforske, dramatisere 
og sætte vores eget præg på 
fortællingerne.

MOLBO-KOMEDIE Aldersgruppe // 11 - 14 år
Tid // tirsdage kl 19:00 - 20:50

Underviser | Cilie Hauser
Ugedag | Tirsdag
Tid | 19:00 - 20:50
Sted | Brobjergskolen lokale 014
Pris | 1320 kr.
Opstart | 31.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Vi er dem der sætter himmel og jord i 
bevægelse - sammen! 

På dette hold er der fokus på 
samskabelse igennem både 
bevægelse og ord. Vi skaber en 
forestilling hvor vi nørder i materiale 
og inspirationskilder. 

Vi bruger kroppen og stemmen - og 
kobler dem i mangfoldige udtryk. 
Fokus i undervisningen vil være på 
at lytte, lege og sætte sig selv i spil 
i den fælles kreative proces. Ud af 
det materiale der generes, skaber 
vi en visning, der giver publikum 
oplevelsen af at træde ind i et nyt 
univers, som er legende og viltert. 

Temaet for visningen er 
“børnestjerner” og vi undersøger 
både drømmen om at stå på scenen, 
suset og det at være i spotlight, men 
også bagsiden af medaljen, som kan 
være frygten for at fejle, mediernes 
fordrejninger af virkeligheden og 
snagen i privatlivet. 

Det er holdet hvor man må drømme, 
snakke, fejle, danse, synge og nørde 
lige så tosset man vil.

SAMMEN Aldersgruppe // 12 - 15 år
Tid // onsdage kl 16:30 - 18:20

Underviser | Karen Lambæk
Ugedag | Onsdag
Tid | 16:30 - 18:20
Sted | Brobjergskolen lokale 320
Pris | 1320 kr.
Opstart | 01.02
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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Har du nogensinde set op mod himlen 
og stjernerne og spekuleret over, 
hvad eller hvem, der er derude? Det 
har Smat, Splat og Snot. De er alle 
det I jordboere kalder rumvæsener. 
De kommer fra planeten Klat, de 
går på Jordboerskolen, og lige nu 
er de til eksamen i faget ” Offentlig 
transport-kultur på Jorden”. Hvis 
de tre rumvæsener består deres 
eksamen i dag, så skal de sendes 
til Jorden for at leve undercover 
blandt menneskebørnene og studere 
deres art. Men kan man overhovedet 
forberede sig på, hvordan mødet med 
mennesker er? -og vil det lykkes tre 
rumvæsener at spille helt almindelige 
folkeskolelever? 

På holdet ”menneskestudier” skal 
vi se lidt nærmere på mennesker, 
særligt folkeskoleelever, og hvordan 
vi opfører os over for hinanden. Det 
bliver sjovt, skørt og måske endda 
lidt langt ude…

Menneskestudier Aldersgruppe // 12 - 15 år
Tid // mandage kl 17:30 - 19:20

Underviser | Emma Asmussen
Ugedag | Mandag
Tid | 17:30 - 19:20
Sted | Brobjergskolen lokale 320/Stub1
Pris | 1320 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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”Jeg gider ikke mere!”, råber Dagmar 
tilbage imod hendes forældre da hun 
trasker ud ad indkørslen og fortsætter 
af villavejen. På hendes skuldre bærer 
hun en tung rygsæk. ”Meget kan 
man byde mig, men dét her, det var 
grænsen.”, tænker hun, imens hun 
stålfast fortsætter ud i skoven. Fra 
nu af, vil Dagmar bo for sig selv, 
uden hjælp fra andre end hende selv. 
Hun lægger sine ting i en lysning 
og kigger sig omkring. Lyden af en 
gren der knækker, bryder stilheden. 
”Hallo?”, stammer hun forsigtigt. 
En skikkelse træder langsomt frem. 
”Hvem kan dog finde på at bo herude 
helt selv? Altså, bortset fra mig, 
selvfølgelig.”, tænker hun. 

På teaterholdet ”Postkort fra 
vildnisset” løber vi hjemmefra, helt 

ud i skoven og klarer os selv. Herude 
finder vi på en forestilling i nye 
omgivelser om retfærdighed, mod og 
venskab.

Postkort fra vildnisset Aldersgruppe // 12 - 15 år
Tid // tirsdage kl 16:30 - 18:50

Underviser | Emilie Vestbo Johansen
Ugedag | Tirsdag
Tid | 16:30 - 18:50
Sted | Brobjergskolen lokale 014
Pris | 1650 kr.
Opstart | 31.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19



16

Jane har mistet sin søster under 
en tragisk ulykke. Hun sørger, men 
har også brug for at glemme og 
komme videre. Men det er ikke nemt. 
Søsterens værelse står uberørt hen i
familiens store villa. Hendes ven/
inder besøger hende ofte og støtter 
hende, men de er mere interesseret i 
at se værelset end at lave almindelige 
ting med Jane. Janes forældre er 
stort set ikke til stede, men begraver 
sig i arbejde. De har hverken tid til
hinanden eller til hende. Janes forsøg 
på at komme videre udvikler sig til 
en labyrintisk rejse ind i villaen, der 
pludselig fremstår meget større og 
mere uoverskuelig. 

”Vildfarelse” er en gyser om sorg, 
skamfulde følelser og skjulte kræfter. 
”Vildfarelse” er en forestilling, der er 
baseret på et manuskript, som bliver 
skrevet til lejligheden, men med
input fra holdet. ”Vildfarelse” 
arbejder med stemningsfulde og 
undertiden uhyggelige
billeder, lys, lyde og musik.

VILDFARELSE Aldersgruppe // 14+
Tid // mandage kl 19:00 - 21:20

Underviser | Søren Gornitzka
Ugedag | Mandag
Tid | 19:00 - 21:20
Sted | Brobjergskolen lokale 014
Pris | 1650 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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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.

Kreativ Dans 4-6 Aldersgruppe // 4 - 6 år
Tid // mandage kl 16:00 - 17:00

Underviser | Clara Kirkegaard
Ugedag | Mandag
Tid | 16:00 - 17:00
Sted | Brobjergskolen lokale 320
Pris | 1320 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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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

Kreativ Dans 6-8 Aldersgruppe // 6 - 8 år
Tid // mandage kl 17:15 - 18:30

Underviser | Clara Kirkegaard
Ugedag | Mandag
Tid | 17:15 - 18:30
Sted | Brobjergskolen lokale 007
Pris | 1320 kr.
Opstart | 30.01
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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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 
og fortællinger til at skabe vores 
egne unikke danse i duetter, trioer og 
fælles koreografier.

Moderne Dans 8-12 Aldersgruppe // 8 - 12 år
Tid // torsdage kl 16:00 - 17:30

Underviser | Helene Brøndsted
Ugedag | Torsdag
Tid | 16:00 - 17:30
Sted | Brobjergskolen lokale 320
Pris | 1440 kr.
Opstart | 02.02
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19
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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 
og fortællinger til at skabe vores 
egne unikke danse i duetter, trioer og 
fælles koreografier.

Moderne Dans 12+ Aldersgruppe // 12+
Tid // torsdage kl 17:45 - 19:15

Underviser | Helene Brøndsted
Ugedag | Torsdag
Tid | 17:45 - 19:15
Sted | Brobjergskolen lokale 320
Pris | 1440 kr.
Opstart | 02.02
Antal undervisningsgange | 12
Afslutningsvisning | Uge 18 eller 19



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. 
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 
eventuelle særlige behov. Kontakt os 
hvis I er i tvivl, så finder vi sammen 
den bedste løsning.

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 om fritidspas HER.

FERIER
Kulturskolen følger folkeskolernes 
ferier og helligdage.

Læs mere på filuren.dk

Praktisk information
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https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/


Tilmeldingen åbner 

d. 15. 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 kulturskole@filuren.dk
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