ART HØSTEN 2014 - TEATERKURS - UTDRAG FRA ANNIE
Teaterpedagog: Kathinka Isaksen
Uke 35-39:
Uke 40:
Uke 41-47:
Uke 48:
Uke 49:

Undervisning
Høstferie
Undervisning
Generalprøve/forestilling – se baksiden av arket
Undervisning

Velkommen tilbake til trofaste teaterentusiaster & velkommen til nye
teaterbarn & deres foreldre !
Teaterkurset inneholder tekstarbeid, teaterleker, improvisasjon,
skuespillerteknikk, stemmebruk, pust/avspenning og dans/bevegelse. Kurset
avsluttes med en forestilling for familie & venner i teatersalen på Art.
Dette semesteret skal vi sette opp utdrag fra Annie. Det forventes at barna
øver på replikkene hjemme og de trenger ofte litt hjelp fra dere – fokuset er:
Lære replikken utenat / mene det de sier / øve på å lytte så de vet NÅR de skal
si replikken sin (jeg fokuserer på at replikken er et “svar” eller en kommentar til
replikken(e) foran / snakke høyt & tydelig.
•
•
•
•
•

Barna må ha med manuset til timene
Barna må komme presis & være i salen når timen begynner
Barna må ha spist ordentlig mat før timen så de har nok energi til hele
økten – vi har høyt tempo
Barna må ha vært på toaletet før timen
Barna må ha tøy de kan bevege seg i & som ikke er for varme – de blir
fort slitne når de “koker”

Beste hilsener fra Kathinka & Art

Kathinka Isaksen underviser i teater og har regi på Musikalkompaniet her på Art. Hun
har teaterutdannelse fra Rose Bruford College (regi), Universitetet i Oslo (praktisk
pedagogikk/drama - fordypning i skuespillermetodikk), Universitetet i Trondheim
(teater mellomfag), Medieakademiet/Høyskolen i Oslo (programproduksjon for
TV/video), Romerike Folkehøyskole (teater) og Hartvig Nissen vgs. (dramalinjen).
Kathinka har bl.a jobbet ved Norges Dansehøyskole (Den Norske Balletthøyskole),
Hartvig Nissen vgs., Fagerborg vgs., Riksteatret, Norsk Dramatikkfestival/Det Norske
Teatret, SDI Media, Høstrevyen/Drammens Teater, Kultur gir helse/Uranienborg
Majorstuen bydel/Unesco konferansen, Hallingdal Teaterverksted,
Barnåsen/Voksenåsen, Vinderenkoret, Vinderen Dansestudio, Aksjon Leselyst etc.

FORESTILLINGER
ANNIE-GRUPPENE TIL KATHINKA
TEATER 3. – 5. KLASSE ONSDAG KL. 16.45 – 17.35
LØRDAG 29. november – teatersalen ART
Kl. 13.00:
Barna møter opp til sminking, kostymering og generalprøve
Kl. 15.00:
Forestilling for familie & venner

TEATER 3. – 5. KLASSE ONSDAG KL. 17.40 – 18.40
LØRDAG 29. November – teatersalen ART
Kl. 10.00:
Barna møter opp til sminking, kostymering og generalprøve
Kl. 12.00:
Forestilling for familie & venner

FORESTILLINGSDAGEN
1) Barna må møte presis
2) Barna må ha spist rett før de kommer
3) ALLE MÅ HA MED MAT & DRIKKE!! Drikkeflaske med tut &
brødskive/frukt – ikke rennende mat (vi spiser i kostyme) eller
kake/godteri/andre sukkerbomber.

BARNAS FAMILIE & VENNER ER HJERTELIG VELKOMMEN
TIL FORESTILLINGEN !
BILLETTER KJØPES PÅ ART RETT FØR FORESTILLINGEN
Voksne 50 / Barn gratis

