Prøveplan ekstraprøver og forestillinger Dramahold 2017- 2018
Sæson overordnet:
Sæson for Dramahold- datoer:
-

Dramahold: spiller forestilling i APRIL: 21/4-26/4-2018.
Sæson: Efterår: 4/9 - 15/12, 2017 + Forår: 8/1- 26/4, 2018 (Minus uge 4)

-

Ferie i uge 42, uge 7 og uge 13

OBS: For at få det til at gå op med forestillingsperioder, vil Dramaholdene opleve et lille
”hul” i uge 4, når Teaterlinjerne spiller forestillinger. Det samlede antal
undervisningsgange vil dog forblive uberørt, da det er indregnet i planlægningen.
……………………………………………….
-

Ekstraprøver og forestillinger i foråret 2018:
Januar:
Uge 2:
o 12/1: kl. 16:00-19:00: Caféaften for Dramaholdene.
Februar:
Uge 8:
o 24/2: kl. 10:00-12:00: Fællesprøve
Marts:
Uge 11:
o 17/3: kl. 10:00-16:00: Fællesprøve + Forældrehjælpsdag
April:
Uge 14:
o 3 /4: kl. 15:00-16:30 + 16:30-18:30: Mandagsholdene har prøve her pga. Påske
(Tirsdagsholdene har naturligvis normal prøve også.)
o 7/4: kl. 10:00-16:00: Fællesprøve + Forældrehjælpsdag
Uge 15:
o 13/4: kl. 15:00-18:00: Kostumeprøve
o 14/4: kl. 10:00-16:00: Opsætning scenografi Forældrehjælpsdag (Denne dag
kun Forældre – ingen elever)
o 15/4: kl. 10:00-16:00: Fælles prøve
Uge 16:
o 21/4: kl. 10.00-16.30: Generalprøve + premiere Hold 1
o 22/4: kl. 10.00-16.30: Generalprøve + premiere Hold 2
Uge 17:
o 23/4:15:00-21:00: 2x Forestillinger Hold 1
o 24/4: 15:00-21:00: 2x Forestillinger Hold 2
o 25/4: 8:30-15:00: Skoleforestillinger Hold 1 + Hold 2 (OBS! Elever skal have fri
fra skole denne dag!)
o 26/4: 15:00-19:00: Oprydning + evaluering

………………………………………………
Husk altid at give besked direkte ved sygdom/fravær. Forestillingsarbejdet bør prioriteres højt.
Louise, Mette (Mobil: 40139813) og Pernille (Mobil: 28210624)
Angående forældrehjælpsdage: I vil blive indkaldt holdvist og som forældre kun til én af
dagene. Eleverne skal møde op til alle fællesprøver, med mindre de får anden besked fra deres
underviser. Nærmere besked om forældrehjælpsdage følger senere.
Desuden vil der blive brug for forældrehjælp på alle forestillingsdage.

OBS: Denne prøveplan er den overordnede plan. Hvis/når der siden gives
mere detaljerede planer direkte fra underviserne, er det disse der gælder.

