TEATERMAGI
Teaterkurs i vinterferien (Uke 9)
Tid:
Hvor:

Mandag 25. februar - fredag 1. mars kl. 10.00-14.00
Vestlandske Teatersenters lokaler på Cornerteateret
Kong Christian Frederiks Plass 4, 5006 Bergen

Instruktør: Lina Taule Fjørtoft
Pris:
Kr 1.250
(NB: bindende påmelding)
Antall deltakere: Max 16 barn fra 9 -14 år
Påmelding: jeanette@teatersenter.no innen 17. februar.
(Vi trenger: barnets navn, alder, foresattes epost + tlf.nr. og fakturaadresse)
Vinterferiekurset er et kurs som skal passe for alle, med fokus på lekenhet, samhold,
skaper- og spilleglede.
Dette blir en spennende og variert uke hvor kursdeltagerne får små smakebiter av ulike
teknikker og tema innenfor teaterets verden, det vil også inkludere en tur på VilVite hvor
deltakerne vil få opplæring i hvordan å lage og holde et Vitenshow.
Hver dag vil bestå av noen gjentagende teaterøvelser, før vi jobber med dagens tema.
Vi lærer ulike øvelser innenfor improvisasjon, utforsker hvordan vi kan lage egne tekster og
hvordan vi kan gi liv til andres tekster. Vi blir også kjent med det lekne tegneserieteateret hvordan kan vi gjøre film om til teater? Vi leker oss med å spille ut scener fra noen av
yndlingsfilmene våre - hva med «Harry Potter-teater», «Istid-teater», eller en dramatisk
scene fra «Titanic»?

Vestlandske Teatersenter
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Skisse over dagsplanene:
(Med forbehold om endring)

Mandag 25.02
Vil vi ha fokus på improvisasjon – Øvelser som elevene lett kan kjenne seg igjen i.
Vi bruker improvisasjon til å bli bedre kjent, utvikle kreative idéer og små spillescener.
Tirsdag 26.02
Blir det tegneserieteater. Hvordan gjøre kjente filmscener om til teater? En fartsfylt og
morsom teaterform, hvor du ved hjelp av enkle grep kan lage morsomme og kule scener. Vi
jobber med scener fra kjente filmer. Vi lærer enkle, fysiske teknikker for å få frem ulike
stemninger og effekter, og setter sammen grupper og lager spillescener.
Onsdag 27.02
Vil vi jobbe med å skape egen tekst. Her tar vi utgangspunkt i våre egne erfaringer rundt et
bestemt tema, og idémyldrer rundt dette. Vi skriver ned tanker, og skaper spillescener og
tekster av våre egne ord.
Torsdag 28.02
Dette er Vitenshowdagen. Deltakerne blir med til VilVite, hvor de får være med på å lære
enkle eksperimenter og hvordan man kan bygge opp og holde sitt eget lille vitenshow.
Fredag 01.03
Vil være manusdagen hvor vi jobber med ferdigskrevne tekster. Vi ser på hvordan vi kan
tolke og få tekst til å leve. Vi jobber med dialoger og karakterer - hvem, hva, hvorfor. Vi øver
på å få og gi regi, ser på hverandre og jobber også med å komme med gode
tilbakemeldinger.

Kursinstruktør Lina Taule Fjørtoft er skuespiller og skapende
teaterutøver. Hun er utdannet fra teaterproduksjon og
skuespillerfag ved Nord universitet. Etter endt utdanning har Lina
medvirket i flere forestillinger ved Den Nationale Scene, vært
tilknyttet Akershus Teater og turnert i Den kulturelle skolesekken.
Hun har også produsert to egne produksjoner og jobbet som
Vitenshowartist ved VilVite. Lina har undervist barn og unge ved
Vestlandske Teatersenter, Bergen kulturskole og Bergen
musikkteater, og har også vært kursholder ved studentteateret
Immaturus en rekke ganger.
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