Hvordan man kommer med
For at komme til en optagelsesprøve/audition, skal du
skrives på venteliste - dette foregår på Den Kreative Skoles
hjemmeside dksfredericia.dk under Musicallinjen.

Hvad koster det?
Prisen er kr. 798 kr pr. måned. For en hel sæson 7.182 kr.
fordelt på 3 rater.
For tilskud til elevbetalingen, bedes du henvende dig på
skolens kontor - enten pr. telefon eller sende en mail til
dks@fredericia.dk

TALENTLINJEN
15-19 år

Hvornår ligger undervisningen?
Soloundervisningen i sang aftales individuelt med læreren.
Undervisning i dans og drama ligger om onsdagen
kl.16.35-19.10.

MUSICAL

For dig der brænder for musikken
For yderligere information kontakt:
Den Kreative Skole
Kongensgade 111, 7000 Fredericia
Telefon 72113355
dks@fredericia.dk

2019-2020

Talentlinjen

Musical
For dig som har lyst til at udvikle dit musicaltalent på
højt niveau og vil arbejde intensivt med din faglig og
personlige udvikling

Dette er et tilbud, som Den Kreative Skole tilbyder Fredericias
unge i alderen 15-19 år.
Talentlinjen Musical indeholder undervisning i solosang, dans og
drama - alt sammen rettet mod musical.

Musicallinjen er for dig der:
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Efter sommerferien skal i 8. /9. klasse eller går i Gymnasiet.
(Går man i 7. kl. nu må man gerne gå til audition)
Virkelig brænder for at arbejde mere med musical og sit
talent.
Har store drømme og ambitioner, og som gerne vil yde
en stor indsats for at nå sine mål.
Vil prioritere arbejdet på Musicallinjen højt.
Har lyst til at få nye musikalske venskaber, som du arbejder
tæt sammen med.

Linjen er for unge imellem 15- 19 år; der vil arbejde videre med
deres store passion inden for Musical.
Sanne Æbeløe Vestergaard er uddannet på Det Danske Musicalakademi, og hun underviser talentholdet i dans og drama.
Undervisningen i solosang varetages af en sanglærer fra Den
Kreative Skole og man får tildelt en sanglærer, der passer til ens
stemme.

Vi tilbyder dig:
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At blive en del af Den Kreative Skoles talentmiljø.
45 minutter ugentlig sangundervisning (solo)
60 minutters ugentlig musicaldans (på hold)
90 minutters ugentlig dramaundervisning (på hold)
Individuel vejledning ved Musicallinjens koordinator, Sanne
Æbeløe Vestergaard.
Deltagelse i workshops, koncerter og forestillinger, besøg
på Fredericia Teater, Musical Akademiet og meget mere.
Opførelse af eget produkt

