Forældrehjælpsdage for Dramahold Forår 2018 (Forestillingen ”Skygger”)

En del af præmissen for arbejdet i Dramaskolen er, at egenbetalingen går til at dække
underviser-løn, sådan at børnene oplever at få mest muligt undervisning for pengene
(herunder også arbejdet op imod forestillinger, der er en stor del af undervisningen og
læringen i Dramaskolen).
Det er en prioritering vi har foretaget, som betyder at der ikke er afsat penge til at få ”nogen”
til at sy kostumer, bygge scenografi og lave kulisser osv. I stedet har Dramaskolen en god
tradition for at forældrene bakker op og giver deres arbejdskraft og – under kyndig vejledning
fra en professionel scenograf – hjælpes ad med at fremstille både kostumer, scenografi og
rekvisitter.
Det er en uundværlig hjælp og helt nødvendigt for at børnenes kan få gode rammer at
optræde i. De arbejder med forestillingens indhold, og forældrene giver en dags arbejdskraft
til at skabe rammerne omkring det, så dramaeleverne kan folde sig ud.
Det plejer at være hyggelige og produktive dage, hvor man meget konkret kan se frugten af sit
arbejde. Dagene organiseres af Dramaskolen, så man forventes blot at møde op på den givne
dag.
Rent praktisk;
For at mindske arbejdsbyrden for forældrene, og samtidig gøre forældrehjælpsdagene både effektive
og hyggelige, har vi besluttet at indkalde forældrene holdvist til arbejdsdagene.
Herunder findes en liste over de dage hvor vi har brug for hjælp fra forældrene. Husk at tage
praktisk tøj på, der kan tåle lidt maling eller savsmuld.
De tre første dage (17/3, 7/4 og 14/4) er I indkaldt holdvist, sådan at I kun behøver at komme en
enkelt dag. Er man forhindret i at komme den dag man er indkaldt til, eller vil man gerne give en
ekstra hånd, er man naturligvis velkommen på de øvrige dage også/ i stedet. En enkelt
forældrehjælper per deltager er fint – men man er velkommen til at komme flere om muligt.
Afbud:
Er man forhindret i at komme den pågældende forældrehjælps-dag, vil vi gerne have besked. Det er
ærgerligt at regne med 20 gode folk og stå med en håndfuld på dagen – og det kan være svært at ”nå
i mål”. Eventuelle afbud (fra forældre til forældrehjælpsdage!) meldes til Anette på
aat@gentofte.dk
I ugen med forestillinger har vi brug for backstage-hjælp alle dage. Indkaldelse og tilmelding til
dette får I særskilt besked om lidt senere.
Vi glæder os til at skabe forestillingen med jer alle.
Mvh Anette

Forældrehjælpsdage:
17/3: kl. 10:00-16:00: (Fællesprøve) + Forældrehjælpsdag
HJÆLPERE indkaldt til denne dag:
- Forældrene til Tirsdagshold kl. 15.00-17.00 (Mettes hold)
- Forældrene til Mandagshold kl. 15.00-16.30 (Pernilles hold)
- Forældrene til Tirsdagshold kl. 17.00-19.00 (Mettes hold)
7/4: kl. 10:00-16:00: Fællesprøve + Forældrehjælpsdag
HJÆLPERE indkaldt til denne dag:
- Forældrene til Mandagshold kl. 16.30-18.30 (Pernilles hold)
- Forældrene til Torsdagshold kl. 17.00-19.00 (Pernilles hold)
14/4: kl. 10:00-16:00: Opsætning scenografi Forældrehjælpsdag (OBS: Denne dag kun
Forældre – ingen elever)
HJÆLPERE indkaldt til denne dag:
- Forældrene til Onsdagshold kl. 15.15-17.15 (Mettes hold)
- Forældrene til Torsdagshold kl. 15.00-17.00 (Pernilles hold)
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