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Hvordan kommer du med: 

For at komme ind på Talentlinjen skal du til en optagelsesprøve. 
Optagelsesprøven består af 2 dele.

1. At fremføre en selvvalgt lille kort monolog
2. At indgå i forskellige øvelser i en gruppe

Eksempler kan findes på skolens hjemmeside.  

Optagelsesprøven vil ligge i uge 24 2018.

Tilmelding senest den 22. maj 2018 på skolens hjemmeside  
dksfredericia.dk - du finder Talentlinjen under Dramaskolen.

Der er få pladser på Talentlinjen og bliver du ikke optaget, kan vi 
tilbyde en plads på et af skolens andre dramahold, såfremt der 
er en ledig plads.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte dramalærer/ 
koordinator Louise Grotum Thygesen tlf. 28 89 12 15/ 
mail: louisega93@hotmail.com

Prisen er 1.784 kr. for en sæson, fordelt på 2 rater.

For yderligere information kontakt:

Den Kreative Skole 

Kongensgade 111, 7000 Fredericia

Telefon 72113355 

dks@fredericia.dk

  For dig der brænder for musikken

TALENTLINJEN

DRAMA



Formålet med talentlinjen er, at videreudvikle og udfordre dit  
dramatalent. Talentlinjen indeholder undervisning i drama og  
teater af skolens dramalærere og gæsteundervisere. 

Vi vil komme i dybden med mange af teaterverdens forskellige 
ansigter, og der vil blive arbejdet med alt lige fra improvisation, 
figurarbejde til teaterteori og arbejdet bagom en forestilling. 

DRAMA

Talentlinjen Talentlinjen er for dig der: 

9 Efter sommerferien går i 7. klasse og op til 20 år

9 Brænder for at lave teater og har et hjerte, der banker  
 100 % for skuespil, drama og teater

9 Vil forpligte dig til at arbejde sammen med andre og  
 prioritere talentlinjen højt

9 Drømmer om et liv på de skrå brædder

9 Ønsker at videreudvikle dit dramatalent

9 Vil arbejde intenst med teater, og forpligte dig til at   
 tage ansvar for din egen og holdets udvikling

Vi tilbyder dig:

9 At blive en del af Den Kreatives Skoles talentmiljø

9 90 minutters dramaundervisning hver mandag kl. 19-20.30

9 Deltagelse i workshops, der ligger udover de 90 minutter

9 Spændende og udfordrende læring om skuespil,  
 drama og teater

9 Teoretisk baggrundsviden

9 Ansvar og medbestemmelse for forestillinger

9 At udvikle dit dramatalent samt vise dette frem  
 ved forskellige opførelser

For dig der brænder for skuespil og teater


