Teaterundervisning på Syddjurs Egnsteater
Sæson 2018/2019
SÆRLIGT FOR TEATERTRUPPEN
Forestillingen
Datoen planlægges i starten af sæsonen, hvor der tages hensyn til eventuelle elevers eller deres søskende
konfirmation. Der arbejdes dog mod at den lægges ultimo maj.

Undervisningen
Det forventes at alle elever deltager i alle undervisningslektionerne, at de øver sig og sætter tid af til
at forberede sig. Afbud accepteres kun i særlige tilfælde. Har en elev for mange afbud, arbejdes der
på at eleven rykker til den anden linje, hvor afbud ikke forstyrrer kontinuiteten.
Da den ugentlige undervisning er ret krævende, er det derfor meget vigtig at man, både som elev
og forælder, finder ud af, om eleven har det nødvendige overskud og lyst til at deltage.
Derudover er undervisningen for en stor del er tilrettelagt hen imod forestillingen. Derfor er det
meget beklageligt, hvis elever stopper midt i forløbet, da deres plads allerede er tænkt ind i det
samlede billede og derfor ikke kun har konsekvenser for dem selv. Man bedes altså tænke disse
ting igennem, inden man starter som elev i teatertruppen.
Øveweekend
Der afholdes årligt 2 øve weekender, en i efteråret og en i foråret. Øve weekenden strækker sig fra
fredag kl. 16.00 – lørdag kl. 12.00. Eleverne overnatter på stedet (ofte Hotellet i Rønde). Prisen for
forplejning er inkluderet i deltagergebyret. Vi vil dog gerne have hjælp af forældre til at bage
boller/kage, indkøb og madlavning.
Ekskursioner
Op til 2-3 gange i løbet af året arrangerer lærerne ekskursioner til f.eks. forestillinger ved
andre teaterskoler, Aprilfestival eller andet der kan være interessant for eleverne.
Billetpriser til dette er ikke med i den ordinære betaling, der skal altså betales særskilt for dette.
Ofte skal eleverne selv stå for transport til og fra stedet, hvilket dermed ofte involverer kørsel af
forældrene. Der er ikke mødepligt til disse arrangementer.
I juni er der Erik Menveds marked ved Kalø, her er det muligt for begge hold at deltage.

Forældreopbakning
Mange af arrangementerne kan ikke lade sig gøre uden den frivillige forældreopbakning.
Øve weekend:
Forældrene forventes at byde ind med hjælp til madlavning og evt. praktiske funktioner, som
at hjælpe med oprydning eller madindkøb.
Forestillingen:
Forældrene forventes at byde ind med hjælp til madlavning, opstilling og nedtagning af scene og
gear, billetsalg, markedsføring af forestillingen, kostumekoordinering og produktion osv.
Bestyrelsen forstår i hovedtræk koordineringen af disse aktiviteter, så det i princippet handler om
at melde sig på forskellige arbejdsopgaver ifbm. forestillingen.

