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Dramaprojektet er netop blevet skudt i gang med en Teaterweekend med sammenlagt 33
tilmeldte børn i tre workshops. Her er det skuespiller og instruktør Mia Theil Have, der holder
workshop for de yngste. Foto: Søgaardfilm
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Det er voldsomt udviklende for børns kreativitet at få
dramatimer, mener Nordisk Teaterlaboratorium og Dansk
Talentakademi. Så sammen opretter de nu et tilbud for de syv
til 13-årige med start i februar 2018.
Artiklen fortsætter efter annoncen
Holstebro: - Når jeg har nævnt
det for pædagoger, bliver de ret
77% svarer forkert! Kan du gøre det bedre?
Hvad ser du?
begejstrede, for der ER et hul i
udbuddet af tilbud til lige præcis
den aldersgruppe. Der er brug
for aktiviteter, der fremmer
børns kreativitet. De er så vant
til, at underholdningen kommer
STI
S7L
571
automatisk til dem på deres
tablet, og trænger til selv at
Svar og vind måske hele 10.000kr til
Fakta, Spar eller SuperBrugsen
prøve at være aktive og finde på,
mener Anna Marie Houe,
dramaturg og ansat ved Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium.

Det, hun snakker om, er et nyt teater- og dramatilbud til børn fra syv til
13 år.
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Da Anna Marie Houe boede i Herning, gik hendes søn til
dramaundervisning, fra han var seks år. Man da familien flyttede til
Holstebro, var der ikke et lignende tilbud, som sønnen kunne fortsætte
med.
- Jeg elsker at undervise børn i teater. Det har jeg gjort både i Danmark,
Indien og Bangladesh, og ud over at det er udviklende for børnene, er
det også vigtigt, at kulturlivet får fat i de yngre familier, mener Anna
Marie Houe, der straks så muligheder i, at Odin Teatret/Nordisk
Teaterlaboratorium gik ind i et børneteaterprojekt.
- Vi har så mange fantastiske kapaciteter her - foruden at vi lokalerne
til undervisning. Her er både den faste skuespillerstab, men også en
evigt skiftende ressource i form af dansere, akrobater, skuespillere,
maskemagere og så videre, der er "i residens" her i kortere eller
længere tid, forklarer hun.

SENESTE NYT
10:24 Stavsbundet. Uanstændig
behandling

10:17 Tribunal fælder sidste dom over

TEATER. OG DRAMAKLASSER FOR BØRN

krigsforbrydelser på Balkan

Begge hold starter den 20. februar og slutter den 19. juni.Hold 1 er for drenge/piger fra syv
til ni år, mens hold 2 er for piger/drenge mellem ti og 13 år.
Undervisning én gang om ugen (tirsdage) - for hold 1 fra 16-17.15, mens hold 2 arbejder fra
18-19.30.
En sæson koster 765 kroner. Der oprettes hold ved minimum seks tilmeldte - der kan

10:06 Kalender hylder 100 året for
Gantriis

10:00 HB vil køre videre med samme
mandskab

10:00 Færre flygtninge udløser 2,1
milliarder til nærområder

09:57 Elbæks rådgiver stopper efter

Børneteater-miljø
Anna Marie Houe tog kontakt til leder af Dansk Talentakademi (DTA),
Søren Taaning, og han var med det samme interesseret. De to mødtes
med lederen af DTAs musical- og teaterlinje, Kim Harris, til en seriøs
snak.

problemer i Alternativet

Vis flere

- Vi var enige om, at det ville være fedt at skabe et miljø for
børneteater. DTAs interesse er at skabe "aspiranter" til deres linjer,
forklarer Anna Marie Houe, men understreger samtidig, at der ikke
noget "talent-fikseret" over de kommende teater- og dramahold.
- Der er plads til alle. De skal først og fremmest lege, udforske og have
sat fut i kreativiteten, forklarer hun.
Deres fælles drøm er, at det måske med tiden kan udvikle sig til et
egentlig børneteatermiljø, der kan omfatte for eksempel
børneteatergrupper, kulturklub for børn (hvor man tager ud og oplever
kultur sammen), weekend-workshops, hvor man går i dybden med
forskellige emner og så videre.
- Når man giver børn mulighed for at optræde, udvikler de sig gennem
teaterlegen og bliver mere selvsikre, siger Anna Marie Houe.
Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium og DTA finansierer - sammen
med den beskedne deltagerbetaling - projektet.
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