Masterclass – Forår 2018
Masterclass er et tilbud til dig, der vil fordybe dig endnu mere indenfor teater, udvide din dramatiske
værktøjskasse og udvikle dit personlige udtryk. For at komme i betragtning til Masterclass – Forår 2018, er
det en forudsætning, at du har arbejdet seriøst med teater og skuespil tidligere, enten her på Dramaskolen
eller i lignende regi. Desuden skal du være mindst 14 år eller ældre.
Hver Masterclass er bygget op som et kortere, intensivt forløb. I foråret 2018 består dette forløb af syv
gange med undervisning. Du går fast én gang om ugen, sammen med fem til syv andre deltagere, hvor I
modtager undervisning af en uddannet skuespiller.
Undervisningen på Masterclass kan have forskelligt fokus, afhængigt af deltagerne. For hvert forløb
arbejdes der i dybden med et bestemt tema.

Temaet for Masterclass Forår 2018 er tekstarbejde.
Denne Masterclass er for dig, der gerne vil gå i dybden med skuespillerfaget, og udforske dit talent gennem
fokuseret tekstarbejde. Gennem både klassiske og moderne tekster og ved hjælp af forskellige
skuespilteknikker, baseret på bl.a. Stanislavski og Meisner, vil vi sammen åbne teksten, så karakteren får liv,
og du som skuespiller får styrket dit personlige udtryk.
Arbejdet tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker, og vil derfor fordre, at du har lyst til
at fordybe dig specifikt i skuespillerfagets forskellige muligheder og har lyst til at arbejde både selvstændigt
og målrettet. I denne masterclass med fokus på tekst, vil der være udenadslære af tekst som en vigtig
forudsætning for arbejdet. ”Masterclass Forår 18” afsluttes med en lille visning for familie og venner.
Fakta:
Tid: Tirsdage kl. 19.15-21.15
Periode: Masterclassen forløber over i alt 7 gange med start tirsdag d. 20. februar 2018 (uge 8) og slutter
med en visning for forældre og venner 10. april 2018 (uge 15).
Antal deltagere pr hold: Max 8 deltagere
Pris: 1500 kr.

