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KURS I TEATERLEDELSE 
 
Er du ungdomsskolelærer for valgfaget «Sal og scene» og trenger en god start på skoleåret?  
 
Vestlandske Teatersenter (VT) har lang erfaring og høy kompetanse på ungdomsteater og 
inviterer nå lærere inn til et dagskurs i teaterledelse. På kurset vil du lære noe om veien fra 
manus til ferdig forestilling.  
 
På kurset legger vi vekt på:   

1. Hvordan skape trygghet i gruppen  
2. Kunstnerisk ledelse / kompetanse  
3. Struktur og planlegging  

 

 
 
Kursinnhold:  
- Grunnleggende skuespillerteknikk  
- Tekstanalyse og rolletolkning 
-  Karakterutvikling  
- Strukturering av skoleåret  
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Alt av innhold er nedfelt i et kurshefte som deltakerne får med seg ved endt kursdag.  
I kursheftet er det nøye beskrivelse av hele prosessen og illustrerende bilder.  
 
 
Kursholder:  Kristin Saltkjelvik  
Pris:   Kr. 1 500 pr. deltaker 
Dag:   Mandag 9. september 2019.  

(kurset settes opp på nytt 22. mai 2020) 
Tid:   kl. 08.30 – 15.30  
Sted:  I Vestlandske Teatersenters lokaler på Cornerteateret,  

Kong Christian Frederiksplass 4, 5006 Bergen   
 
 
Kursholder Kristin Saltkjelvik er utdannet skuespiller og dramapedagog. Hun har igjennom sin 
stilling ved Vestlandske Teatersenter (VT) opparbeidet seg 20 års erfaring som teaterinstruktør 
for barn og unge.  
 
VT underviser ukentlig 140 teaterskoleelever i alderen 6-20 år og har i tillegg tilbud for både 
yngre barn og voksne amatører.  
 
 
Plan for dagen:  
08.30 – 11.45:  Grunnleggende øvelser og skuespillerteknikk 
11.45 – 12.30:  Enkel lunsj (inkludert i prisen) 
12.30 – 15.30:  Arbeid med manus og roller  
 
 
For spørsmål:   kristin@teatersenter.no  
For påmelding:  info@teatersenter.no  
 
Besøk gjerne våre nettsider www.teatersenter.no  
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