INSPIRATIONSDAG
DANMARKS DRAMALÆRERFORENING
Tema: Mit bedste dramaforløb
Sted: Aarhus Teater Læring, Havnegade 4, 8000 Aarhus C (første baggård)
Dato: Lørdag d. 26. februar 2022
Drømmer du om inspiration til din dramaundervisning, så se her. Danmarks
Dramalærerforening vil gerne invitere dig til en inspirationsdag, hvor vi skal på opdagelse i
procesdrama og devising målrettet forskellige aldersgrupper. Vi har spurgt en række
kvalificerede dramaundervisere om at give os highlights fra deres bedste dramaforløb med
både teori og praksis. Vi skal på gulvet og prøve ting af, udveksle og reflektere. Vi har
samlet et tæt og givende program med både dramaundervisning, oplæg og refleksion. Med
i prisen får du også en billet til urpremieren på forestillingen Sandmanden. Her mødes
skuespillere fra ensemblet og dansere fra Holstebro Dansekompagni i en hårrejsende
fortælling. Christian Lollike står for gendigtningen og Den Sorte Skole for soundtrack.
Danmarks Dramalærerforenings nye bestyrelse tiltrådte i april 2021. Vi vil arbejde for at
skabe faglig udvikling og netværk for dramalærere og -pædagoger i Danmark. Med denne
inspirationsdag håber vi på at samle en mangfoldig gruppe af os, der arbejder med
dramapædagogik og udveksle erfaringer og faglig inspiration.

PROGRAM

PRIS

9.30 - 10.00: Velkomst og introduktion til Aarhus Teater Læring ved Trine Petersen.
10:00 - 11:00: Børnehave og indskoling: “Legende procesdrama”. Penille Nissen.
Drama- og musiklærer ved Esbjerg Kulturskole.
11.15 - 12.15: Mellemtrin: “Devising”. Anne Sofie Thomsen. Cand. Mag.
Teatervidenskab. Dramalærer og -koordinator ved Aalborg Kulturskole.

Incl. frokost, vand, kaffe
og teaterbillet til Sandmanden / pris uden
teaterbillet.
Medlemmer: 675,- / 600,-

12:15 - 13:00: Frokost

Studerende: 375,- / 300,-

13:00 - 14:00. Efterskole: “Devisning forløb med børneteater”. Didde Raahede
Børsting og Henriette Bùk. Uddannede fra Den frie Lærerskole i Ollerup med linjefag
i drama og teater. Teaterlærer på Ryslinge Efterskole.

Andre: 875,- / 800,Medlemskab koster 200 kr. Læs
mere på www.dk-drama.dk

14:15 - 15:15: Højskole:. “Børneteater i lokalområdet”. Jakob Tybjerg. Teaterlærer
på Uldum Højskole.
15.15 - 15.45: Opsamling v. Mette Obling Høeg. Lektor teater- og performance
studier KU.
16:00: Forestilling: Sandmanden på Aarhus Teater, Scala.
18.30 - 20.00: Aftensmad, hygge og videre samtale om dramapædagogik - vi
bestiller bord et sted (selvbetaling).

Deadline for
tilmelding er fredag
d. 11.02.2022
på mail:
mail@dk.drama.dk

Find os på www.dk-drama.dk eller Facebook: Danmarks Dramalærerforening

