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Teaterkurs i høstferien  (Uke 41)  

 

Tid:   Mandag 8.oktober – fredag 12.oktober, kl. 10.00-14.00 

Hvor:   Vestlandske Teatersenters lokaler på Cornerteateret.  

Instruktør:  Lina Taule Fjørtoft  

Antall deltakere: Max 18 barn fra 9-13 år 

Påmelding: info@teatersenter.no 

  (Vi trenger: barnets navn, alder, foresattes e-post + tlf.nr. og fakturaadresse) 

 

Dette blir en spennende og variert uke hvor elevene får små smakebiter av ulike teknikker og 

tema innenfor teaterets verden. Hver dag vil bestå av noen gjentagende teaterøvelser, før vi 

jobber med dagens tema. Mot slutten av uken jobber vi med manus. Da tar vi utgangspunkt i 

Thorbjørn Egners dramatikk, og spesielt”Folk og røvere Kardemomme by” som skal spilles 

på Den Nationale Scene nå i høst. 

 

Kanskje finner vi svaret på hvorfor 63 år gamle stykker fortsatt settes opp i dag?  

 - Er det noe spennende i tekstene?  

 - Hvor mange måter kan scenene spilles på?  

 

 

Høstferiekurset er et kurs som skal passe for alle, og 

skal gi et innblikk i teaterets mange ulike sider.  

Hvordan er det å spille noe du har laget selv?  

Og hvordan er det å spille noe andre har skrevet?  

Går det an å gjøre litt om på det andre har skrevet så 

det blir noe du kan kjenne deg enda mer igjen i?  

 

 

 

 

 

Huskeliste fra instruktøren:  

 

* Vi tar felles lunsj, så elevene må ha med 

en god matpakke og drikkeflaske hver dag.  

(Helst ikke kjeks, kaker og brus) 

 

* Elevene må ha på komfortable klær egnet 

for fysisk aktivitet og gjerne innesko.  

 

 

 

mailto:info@teatersenter.no


 

Vestlandske Teatersenter 

Kong Christian Frederiks plass 4 * 5006 Bergen * Norway 

933 878 457 Foretaksregisteret 

Kontonr. 1503.25.13147 

  
  

Skisse over dagsplanene:  

 

Mandag 8.10 

Fokus på lekenhet – Leker som elevene lett kan kjenne seg igjen i.  

Vi bruker lekene til å bli bedre kjent, utvikle kreative ideer og små spillescener. 

 

Tirsdag 9.10 

Blir scenekampdagen.  Vi lærer enkle øvelser, og avanserer etterhvert. Vi setter sammen grupper 

og filmer hver slåsskamp slik at vi kan se på oss selv og lære hva som ser ekte ut og hva som må øves 

mer på.  

 

Onsdag 10.10 

Vil være karakterdagen hvor vi jobber med ulike fysiske teknikker for å utvikle karakterer.  

Vi ser bl.a. på hvordan vi kan bli inspirert av dyr og elementer.  

Elevene får enkle gruppeoppgaver og tester ut ulike karaktertyper.  

 

Torsdag 11.10 

Vil være manusdagen hvor vi jobber med tema  ”Thorbjørn Egners dramatikk ”. Vi ser på ulike 

scener, jobber med tematikken og idémyldrer rundt den. Vi blir kjent med karakterene og bruker det vi 

har lært for å spille noen av scenene, slik det står i manus, og så på vår egen måte.  

 

Fredag 12.10 

Er oppsummeringsdagen hvor vi jobber vi med alt vi har lært gjennom uken. Vi fortsetter på 

scenene vi har øvd inn og øver på å få og gi regi. Vi ser på hverandre og jobber også med å komme 

med gode tilbakemeldinge 

 

 

 

Lina Taule Fjørtoft er skuespiller og skapende 

teaterutøver. Lina er utdannet fra teaterproduksjon og 

skuespillerfag ved Nord universitet. Etter endt utdanning 

har Lina medvirket i flere forestillinger ved Den Nationale 

Scene, vært tilknyttet Akershus Teater og turnert i Den 

kulturelle skolesekken med en egen produksjon. Lina har 

undervist barn og unge ved Vestlandske Teatersenter, 

Bergen kulturskole og Bergen musikkteater. 

 

 

 

 


