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Lørdagsteaterkursene går over seks lørdager på rad  

f.o.m. 11. januar – t.o.m. 15. februar 2020. 
Det er to grupper, én for 3-5-åringer og én for 5-7-åringer. 

 

Når:  

3-5-åringer: kl. 10.30 – 11.30 
5-7 åringer: kl. 12.00 – 13.00 

 

Hvor:  
VTs prøvesaler på Cornerteateret på Møhlenpris 

 

Oppstart:  
Lørdag 11. januar 2020 

 
Pris:  

Kr. 1.200 + avgift 
 

Påmelding:  
All påmelding/betaling skjer via Ticketco.no 

 
Siste kursdag avrundes med en liten framvisning for foreldre og søsken! 
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Oversikt over de seks lørdagene: 

Lørdag 11. januar: 

− Vi blir kjent med hverandre. Oppvarming og lek. 
− Vi snakker om hvilke dyr som finnes i skogen. 

Lørdag 18. januar: 

− Vi begynner å planlegge hvilken dyr vi vil ha med oss i vår skog,  
hvordan de ser ut, hvordan de høres ut og hvordan de beveger seg. 

− Hvem av dyrene er venner? Vi finner ut hva venner kan gjøre sammen og hva 
uvenner gjør. 

Lørdag 25. januar: 

− Vi lager forestillingen med dyrene vi har funnet i skogen vår. 
− Vi blir kjent med Søylesalen, ser hvor publikum skal sitte og hvor skogen skal være. 

Lørdag 1. februar: 

− Vi prøver kostymer og sminke. 
− Vi øver på forestillingen vår. 

Lørdag 8. februar:  

− Vi øver på forestillingen; Skogens venner. 

Lørdag 15. februar: 

− Forestilling for foreldre og søsken 
− Diplomutdeling 
− Vi feirer forestillingen vår med en stor 

skogsfest! 

 

Om instruktøren 
Marie Paura er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. 
Hun har jobbet i barnehage i 9 år og har hatt ansvar for 
flere store og små teaterprosjekter med barna der. 
De tre siste årene har hun også deltatt aktivt i  
Vestlandske Teatersenter sin teatergruppe for voksne 
amatører, Andre Akt.  

Marie gleder seg til å ta fatt på denne spennende reisen 
gjennom den norske skog, sammen med alle barna. 

http://teatersenter.no/andre-akt-produksjoner/
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