Talentforløb i drama og teater med UNG SORØ og Holberg Teatret. 29.8.2019
På Holbergskolen, Dianalund efteråret 2019.

Ung Sorø indgår nu for anden gang i samarbejde med Holberg Teatrets leder Niels Vandrefalk. 40 50 66 87
Projektet lægger ud med Niels Vandrefalks besøg på skolerne i uge 36-37, de to første uger af september.
I form af en ”appetitvækker”, en første runde audition, hvor de håbefulde udi drama og skuespilkunst på 60
minutter bliver grundigt testet.
Her vil Niels Vandrefalk spotte talenterne, teste de unges stemmer, deres mod på at bruge krop og fantasi til
improvisation og lysten til at stå foran et publikum. Talentet for teater, evnen til slå sig løs, at turde være
både komisk og alvorlig, at modtage instruktion og opnå publikumskontakt vil blive afprøvet.
Udvælgelsen af talenter vil ske i form af fælles og individuel teaterleg ”på gulvet” med de interesserede.
For og med udskolingens 7. 8. og 9. klasse på alle kommunens skoler.
De, der udvælges, indbydes til 2. runde audition i uge 39, onsdag den 25.september 2019 kl. 18.30– 21.00
på Holbergskolen, Blok E, fællesrummet, Sømosevej 50, 4293 Dianalund.
Her vil den endelige beslutning blive taget. Efterfulgt af uddybende information om efterårets forløb og om
muligheden for at medvirke i Holberg Teatrets forestilling ’Jean de France’ i midsommeren 2020.
Derfor vil det være godt, hvis mindst én forælder er til stede med hver elev. Fordi hjemmets
opbakning er uundværlig i forhold til de krav teatret stiller til punktlighed og engagement.
Det intensive forløb strækker sig gennem efteråret 2019 hver onsdag aften kl. 18.30-21.00 – undtagen i
efterårsferien.
Samt lørdagene 2. og 9. november kl. 10.00 -15.00.
Afsluttende med en visning for familie og venner lørdag d. 16. nov. kl. 12.30 – 14.00.
Med mødetid til generalprøve for eleverne kl. 10.00.
Alt i alt ca. 40 timers undervisning i scenekunstens fundamenter. Afsluttende med evaluering, diplom og
garanti for medvirken ved Holberg Teatrets midsommerforestilling 2020.
På grund af skuespilkunstens store sociale krav til motivation og mødedisciplin accepteres maksimalt to
afbud i hele forløbet.
Kan du nikke ja til nedenstående:
• Drømmer du om at blive skuespiller? Så kan du nu få testet dit talent
• Med respekt for din egen særlige personlighed
• Med ansvar for at møde til tiden, være disciplineret og engageret
• Så du mærker teatrets store krav til samarbejde
• Og får lyst til at spille dig selv og de andre gode
-

Så kan dette være din chance for at få en fantastisk oplevelse og være den heldige, der bliver
udvalgt til talent-forløbet i Ung Sorø med navnet Skuespillertalent 2019.

OBS! Der lægges vægt på, at det unge talent udstråler engagement. Erfaringerne fra første år er, at mange
nok har lyst til at snuse til skuespillets verden, men ikke på forhånd har gjort sig sit dilemma klart i forhold til
andre fritidsinteresser. Og derfor kommer til at træffe et valg.

