
For spørgsmål til arrangementet kan 
Malene Hedetoft kontaktes på mh@filuren.dk.

”Scenekunst ind i Den Åbne Skole” gennemføres 
med støtte fra Region Midtjylland. Tilmeld dig senest den 1. juni 

Tilmelding efter ”først til mølle”- princippet.
Max 50 deltagere
 Klik her for : TILMELDING  

Eller find tilmeldingen på www.filuren.dk  
under KompetenceCenteret 

I samarbejde med SceNet inviterer vi, Teaterhuset Filuren, Opgang2 og Limfjordsteatret, til 
inspirationsdag ud fra vores projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”.

Tid: 16. juni 2016 klokken 10-16.30.

Sted: Musikhuset, Aarhus. 
Indgang fra Skovgaardsgade (Receptionen) 

Gå ind af Filurens hoveddør herefter vil der være skiltet til “den gamle kantine”

Ved problemer kan du/I sende en sms til tlf. 26816343.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Via partnerskaber med en række lokale skoler udforsker projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”, 
hvordan man kan skabe gode samarbejder og praktiske aktiviteter teatre og skoler  imellem, og hvordan 
teatrenes scenekunstneriske og teaterpædagogiske kompetencer kan bidrage til skolernes læringsrum.

Projektets praktiske teateraktiviteter og –forløb spænder bredt og har fokus på blandt andet dans, trivsel, 
skabende og kreative processer, mødet med den professionelle forestilling samt scenekunstneriske metoder 
som læringsmetodik i andre fags tjeneste.

Projektet er nu halvvejs, og vi vil derfor gerne invitere alle interesserede til en dag, hvor vi præsenterer 
projektet, nogle af de tanker, det har givet anledning til samt nogle bud på hvordan samspillet mellem 
scenekunst og Den Åbne Skole tager sig ud i vores praksis. Samtidig lægger vi op til en dag, hvor dialog, 
netværk og faglig udveksling står i centrum.

Invitation til faglig netværksdag 
om scenekunst og Den Åbne Skole

http://goo.gl/forms/y0Yz0AvxkAm88sJR2


Invitation til faglig netværksdag 
om scenekunst og Den Åbne Skole

PROGRAM:

10.00: Ankomst og en bid brød.

10.30: Velkomst og præsentation af projektet   

 ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole” v/ Malene

 Hedetoft, projektkoordinator og leder af 

 Filurens KompetenceCenter.

10:45: Oplæg og efterfølgende dialog v/ Susanne

 Hjelm Pedersen, cand.mag. i dramaturgi og

 evaluator på ”Scenekunst ind i Den Åbne

 Skole”.

11:30: To praksiseksempler v/ Opgang 2 og 

 Teaterhuset Filuren.

12:30: Frokostpause.

13:30: To praksiseksempler v/ Teaterhuset Filuren og             

            Limfjordsteatret.

14:30: Rammesat dialog og kaffe/kage.

15:20: Opsamling og afrunding.

15.30-16.30: Uformel after-event med 

 erfaringsudveksling, kollegial hygge 

 og et glas vin.


