Underviserne på holdet

Fjordagerscenen

En del af Fjordager
Idrætsforening

36 år gammel. Bor til dagligt i
Nyborg. Opvokset i Seden og
har bl.a. gået på Seden Skole.

Kom og bliv en del af

Erfaring:

Dennis Kildegaard

Fjordagerscenens nye

Dennis har stor erfaring i
samværet med børn og
unge.

Børne– og Ungeteaterhold...

Uddannet skolelærer med 7
års erfaring som skolelærer.
Bestyrelsesmedlem
Instruktør på Dybbøl skolens
musicals og dramalærer på
skolen i 5 år. Ageret som rejseleder i England for
Bundgård Sprogrejser. Tidligere Fodboldtræner i
Fjordager I.F for U11-U14 drenge.
Hovedunderviser

Teaterspirerne

Aktivt medlem (skuespiller) af Fjordagerscenen i
ca. 10 år, hvor han har medvirket i mange forskellige forestillinger, senest i Askepop og Skatteøen.
Har også medvirket i flere kortfilm, reklamefilm og
Tv-serier som skuespiller eller statist.
41 år gammel. Bor til dagligt i
Seden og har selv børn på Seden Skole.
Erfaring:
Rune er en erfaren teater- og
dramaunderviser.
Blandt andet undervist på
Oure Efterskole, HF Flow,
Rune Daugaard
Odense Dramaskole, Teater
Medunderviser
Toppen, Aftenskolen 17:48,
Bestyrelsesmedlem lavet workshops for DATS og
meget andet.
Med Dennis og Rune får I nogle sjove timer, hvor
det både handler om at arbejde sammen, og at
den enkelte elev udvikler sig. Man skal nok komme hele følelsesregistret igennem og få afprøvet
dig selv.

Foto: Fotograf Jesper Hahn
Billede fra forestillingen Skatteøen 2022

Teaterspirerne
Fjordagerscenen
Strandvejen 58
5240 Odense NØ
Facebook & Instagram: Fjordagerscenen
KONTAKT & TILMELD DIG VED UNDERVISERNE:
Dennis: 53 63 81 01
Rune: 60 13 66 17
Mail: Kilden20@yahoo.dk

Hvis du...


… interesserer dig for teater, rollespil, sang
og dans m.m. eller kunne tænke dig at prøve
kræfter med det...



Drømmer om at blive professionel skuespiller
eller blot gerne vil have det sjovt med det...



… går i 4.—9. klasse efter sommerferien
2022



… bor i ét af disse områder; Seden, Seden
Syd, Seden Strandby, Agedrup, Bullerup,
Åsum, Vollsmose eller i Skibhusene

Så er dette nye sociale fællesskab
BESTEMT noget for dig! :-)
Læs nærmere på de næste sider...

Teaterspirerne
Hvor opholder vi os?
Om Fjordagerscenen
Fjordagerscenen er et lokalt forankret teaterfællesskab, nærmest en stor ”familie” af frivillige medlemmer, i hyggelige rammer. Gennem mere end 50 år har
Fjordagerscenen dannet rammen for et fællesskab til
både børn, unge og voksne gennem aktiviteter såsom
teater, sang, dans, socialt samvær, forestillinger, udflugter, hygge og fester.

Fjordagerscenen har gennem de seneste 60 år vanen
tro sat to forestillinger op om året (Foråret og Efteråret), senest Askepop 2021 og Skatteøen 2022. Forestillinger, som du har en gylden mulighed for at blive
en del af.



Centralen (i Seden)

Adresse:
Fjordagerscenen, Strandvejen 58, 5240 Odense

Hvornår og hvor ofte øver vi?
Vi samles og øver hver torsdag (undtaget i skoleferier) fra kl. 18.30— senest 21.00 (Hensyn til
forskellige aldre)
Der tages forbehold for, at til tider kan det blive
to gange om ugen.

Sæsonen - Hvad skal der ske?
Starter op: Torsdag d. 11./8. 2022
Afslutning: Weekenden 13 – 14 maj. 2023

Kontingent & Betaling
Prøveperioden- ”Frø-perioden”: De første 3 prøvegange er gratis at dukke op til.

Vinterpause: 7. december – 4. januar (+ skoleferiepauser)

Efter de første 3 gange:
Der betales:




Medlemskontingent på
400 kr. for én hel sæson;
august til juni (til FIF & Fjordager Scenen)
100 kr. til teaterspirernes snackkonto (pr.
halvår til holdets Mobilepay boks: 9488ZH)

Infomøde for forældre og børn/unge
Torsdag d. 8. september 2022
kl. 18.00 – 19.00

Aktiviteter på holdet:


Teatertræning og Dramalege



Karakterarbejde



Kropssprog



Den gode replikfremførsel (monolog og dialog)



Koncentration og nærvær



Sammenspil på scenen



Improteater



Fællesskabs lege



Forestillinger, Showcases og fremvisninger



Præsentationer/fremførelser for holdet, forældre og søskende af, hvad vi arbejder med. Første fremvisning er
til Fjordager i Farver d. 3. sept.



Hyggeaftener og sociale arrangementer



Inspirationsudflugter til andre forestillinger
m.m.



Workshops med teater, sang og dans
(inviterede gæsteundervisere)



Brobygning mellem Teaterspireholdet og
Fjordagerscenens forestillinger



Weekend-arrangement m. overnatning
Og meget mere… :-)

