
Årsberetning 2019

DDSKS – Musicalakademiet Fredericia 

RESUMÉ  
2019 har igen været et produktivt og travlt år på DDSKS - Musicalakademiet Fredericia.  
De studerendes faglige niveau er højt og undervisningen på skolen har en god struktur og kvalitet. Vi har i 2019 
haft de første bachelorer som færdiggjorde uddannelsen i Musical, med imponerende afsluttende eksaminer og 
bachelorafleveringer, der satte en meget høj standart. Så 2019 har været særdeles positivt.  
Den Danske Scenekunstskole har haft optag på de nye Kandidatuddannelser, og vi har i 2019 en dimittend fra 
Fredericia der er kommet ind på uddannelsen - CONCEPTUALIZING, CREATING, COLLABORATING. 
Alle fastansatte undervisere er nu endelig indplaceret i den nye stillingsstruktur. Vi har fastansat en underviser i 
fagene Tale og Drama, efter en ansættelses proces, i den nye stuktur. Så vi har nu et godt underviserfakultet 
tilknyttet musicaluddannelsen. De fleste faste undervisere er ansat på lave ansættelsesgrader og vi har i runde tal 
ca. 3 årsværk som fastansatte fordelt på 8 undervisere. Vi har vi på uddannelsen en god kerne af fasttilknyttede 
undervisere, og det er vigtigt for kvaliteten på den lange bane.  
Vi har fået ny administrationschef Ane Broberg, og vi har på musicalakademiet måttet sige farvel til en ansat 
sekretær. I 2019 har der været en sparerunde på DDSKS og grundet de økonomiske udfordringer har alle 
afdelinger måtte spare på personale. Det har vi selvfølgelig været kede af og vi har kunnet mærke et øget 
arbejdspres.  

OPTAG   
Vi havde igen i år et meget fint optag på uddannelsen og vi optag i April måned en ny 1. årgang. De begyndte 
på skolen her efter sommerferien, og vi kan mærke, at det dramatiske og sanglige niveau er højt hos de 
kommende musicalperformere. Vi havde 112 ansøgere i 2019, så en lille nedgang siden 2018.  

SAMARBEJDER OG FREDERICIA TEATER   
Også lokalt og nærregionalt er eksisterende samarbejder med Fredericia Kommune og Fredericia Teater 
vedligeholdt.  Vi har igen i år haft et godt samarbejde med Teateret vedr. scenetjenester. Vi har haft fire 
studerende i praktik på repremieren af "Klokkeren fra Notre Dame" der har spillet hele efteråret, og vi har haft to 
studerende i praktik på Det Ny Teater i København som medvirkede i forestillingen "Spillemand på en Tagryg".  
Alle studerende på 3. årgang har dermed været i praktik i 2019, og alle praktikker er afsluttet med positive 
tilbagemeldinger og evalueringer fra dem alle. 3. årgang er vendt hjem på skolen og afslutter deres normale 
undervisning, bachelorprojekter, eksaminer og showcase. Så der bliver nok at se til for dem.  

INTERNATIONALISERING  
Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage i Musical Theatre Educator’s Alliance konferencen 2019 grundet 
besparelser på budgettet som jeg har lavet for uddannelsen i musical.  Vi har dog godt gang i vores 
udvekslingsaftale med Baldwin Wallace Musical Theatre Programme (US). Vi havde i foråret 2019 en 
studerende i 3 måneders udveksling som gik rigtig godt, og vi forsætter i 2020 med at samarbejde med dem om 
at få studerende til Fredericia. Vi har også haft en studerende fra 2. årgang i udveksling hos dem her i oktober 
og sender en 3. årgangsstuderende afsted i foråret 2020. Vi er meget heldige at have Baldwin Wallace som 
samarbejdspartner, og vores studerende får rigtig meget ud af at møde hinanden på tværs over Atlanten. 
I uge 7 var vi med 2 årgang på den årlige studietur til New York, hvor vi fik set en masse gode forestillinger og 
hvor vi også fik holdt vores internationale netværk ved lige, bl.a. gennem en masse 
fantastiske workshops og masterclasses.  

VIDENDELING OG KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED  
DDSKS - Musicalakademiet Fredericia arbejder kontinuerligt på at lave Kunstneriske 
Udviklingsprojekter (KUV)  som vi havde succes med i 2018. Vores studieansvarlige 
Lone Baltzer lavede sin refleksions præsentation af hendes KUV i slutningen af maj 
måned  "Essence, Expression, E/motion", og hun har tilmed skrevet og udgivet bogen 
"Emotionel Essens".  

Lone fik en super flot afslutning på sit KUV og lavede også en fremlæggelse i 
København for interesserede studerede og undervisere. Lone har gjort et fremragende 
arbejde på området og arbejder forsat på udbredelsen af sin bog - måske med et 
international perspektiv i 2020.  
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ALMEN KULTUREL VIRKSOMHED  
I 2019 har DDSKS Musicalakademiet Fredericia åbnet dørene for offentligheden ved mange lejligheder - se 
vedhæftet arrangements oversigt. Den årlige ”Showcase”, årets afgangsforestilling, blev igen et tilløbsstykke – 
især blandt Fredericias borgere, og årets forestilling spillede for udsolgte huse alle fire opsætningsdage.  
Vi spillede i 2019 forestillingerne "The Drowsy Chaperone" og en "Edges" på Fredericia Teater i juni.  

Musicaluddannelsen har stadig stor succes med de studerendes ”Musicalaftener” i Tøjhuset, hvor koncerterne 
har fundet et rigtig godt format. Vi har haft total udsolgt til alle koncerter hele året, og vores studerende forsætter 
med at løfte niveauet og kvaliteten på koncerterne.  
Vedlagte arrangements oversigt giver et godt indblik i husets mange aktiviteter både på skolen og i byen. 

TAK 
Et travlt og meget begivenhedsrigt år er afsluttet, og vi ser med glæde og forventning frem til et udfordrende 
2020, hvor det ikke længere bliver mig personligt der vil stå for ledelsen af uddannelsen, da min kontrakt med 
Scenekunstskolen udløber den 28. februar. Så derfor vil jeg vil gerne her til sige tak for mange års samarbjede, 
og jeg kommer til at savne skolen og Fredericia. Og jeg ønsker alt godt i fremtiden for uddannelsen i Fredericia 
og for alle de initiativer som Fredericia Kommune arbejder på. Med min afgang som leder af uddannelsen 
træder jeg også ud af Fredericia Teaters bestyrelse og her vil jeg også sige tak for mange spændende år. Jeg er 
meget taknemmlig for at have været en del af udvikligen i Fredericia.  

Venlig hilsen,  

THOMAS AGERHOLM  
Uddannelsesleder / Head of Musical Theatre Fredericia  
M : + 45 2615 9711  
E  : thag@scenekunstskolen.dk  

DDSKS Musicalakademiet Fredericia  
Kongensgade 107   
7000 Fredericia
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Arrangementer & aktiviteter 2019
Dato Event Beskrivelse Kontaktperson Sted
Jan - Dec "Unge på vej" UNGE PÅ VEJ  er et dansekompagni for unge 

ml. 14-20 år (samarbejde mellem AKA og 
DKS). Dansefyrtårn Trekanten er en del af det 
landsdækkende danseprojekt ”Ta  ̀fat om 
dansen” med base i Dansehallerne, 
København. ”Ta  ̀fat om dansen” er støttet af 
Nordea Fonden.

Sara Lindhardt
Tlf.: 4043 7690

Musicalakademiet

Jan - Dec Snoghøj Koret Snoghøjkoret er et blandet rytmisk kor, 
bestående af ca. 30 engagerede korsangere 
og hører, som forening, under Den Kreative 
Aftenskole i Fredericia.

Ulla Skovgaard
ulla_skovgaard@yahoo.dk
Tlf.:  2683 7243

Musicalakademiet

Jan - Dec "Musicallinjen" Musicallinjen henvender sig til unge fra 8. og 
9. klasse og gymnasiealderen, og der er kun 
plads til otte deltagere. På linjen er der 
undervisning i solosang, dans og drama med 
musical i centrum. 

Arne Gaardsted Jørgensen
arne.jorgensen@fredericia.dk

Undervisningsansvarlig: Sanne 
Æbeløe

Musicalakademiet

18.jan Visning dramaprojekt og 
Muscialprojekt 2

Intern visning af "Song and Dance" projekt 
med 1 årgang. "Musicalprojekt 2" 2 årgang.

Thomas Agerholm 
thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

25.jan Bachelorpræsentation Bachelorpræsentation. 3.årgang (Søren, 
Mads, Matilde og Nanna)

Thomas Agerholm 
thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

31.jan Åbent hus Åbent Hus på Musicalakademiet, hvor alle er 
velkomne til oplæg, rundvisning, snak med 
studerende m.m.

Offentlig adgang (gratis)

Thomas Agerholm 
thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

30-jan - 01feb Erhvervspraktik (brobygning) 3 dages erhvervspraktik (brobygning for 
folkeskolens øverste klassetrin)

Lone Baltzer
loba@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

09-feb - 18feb Studietur til New York Studietur med 2 årgang til New York. Møder 
med bla Baldwin Wallace vedr udveksning og 
masterprogram udvikling

Thomas Agerholm 
thag@scenekunstskolen.dk

New York - US

27.feb Musicalaften Koncert med studerende fra 
Musicalakademiets ældste årgange

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira
connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset

07.mar Kirkekoncert - Sct. Michaelis 
Kirke Fredericia 

Kirkekoncert med studerende fra 2 årgang - 
Underviser : Eva-Maria Zacho og Martin 
Konge.                                                                                               
Offentlig adgang (gratis)

Thomas Agerholm 
thag@scenekunstskolen.dk

Sct. Michaelis Kirke 

12.mar Studerende optræden ved 
fagforeningen 3F

Bo Petersen
30-50 personer
3F Fredericia
Offentlig optræden

Bo Petersen, Fredericia 
bo.petersen@3f.dk

3F Fredericia

13.mar Musicalaften Koncert med studerende fra 
Musicalakademiets 2 årgang

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira
connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset

27.mar Musicalaften Koncert med studerende fra 
Musicalakademiets ældste årgange

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira
connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset

09.apr Musicalaften Koncert med studerende fra 
Musicalakademiets 2 årgang

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira
connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset



30 - 31 marts Optagelsesprøver 1 prøve 1 prøve 2019 - 115 ansøgere fordelt på 10 

hold Lørdag og Søndag (ekstern censor Kim 

Harris)

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

6- 7 april Optagelsesprøver 2 prøve 2 prøve 2019 - 28 ansøgere videre til  2 

prøve. 14 drenge og 14 piger (ekstern censor 

: Kim Harris) 8 ansøgere blev optaget.

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

17.maj Sangeksamen Afsluttende sangeksamen, 3. årgang

Offentligt adgang (gratis)

Lone Baltzer

loba@scenekunstskolen.dk

Tøjhuset

21.maj undersøgelsespræsentation 

KUV arbjede Lone Baltzer

undersøgelsespræsentation KUV 

Offentligt adgang (gratis)

Lone Baltzer

loba@scenekunstskolen.dk

DDSKS Musicalakademiet 

DRAMA 1

19.jun ShowCase foredrag Foredrag for ældresagen. Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Fredericia Teater / lille sal

18-21 juni ShowCase Afgangsforestilling på Fredericia Teater Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Fredericia Teater

20.aug.19 Rundvisning Rundvisning pensions personalforening 

Fredericia Kommune. 

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Elis Kvist

Vejrmosegårds Alle 29

7000 Fredericia

tlf. 29702233

aug - dec Allingham Dance Danse undervisning for unge Laila Allingham 

laila@danceteam.dk

aug.19 Fredericia Teater Øver koncert Koncert - de faste synger Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Rob Hartmann 

rob@fredericiateater.dk

3 sep. 2019 Rundvisning Lone rundvisning for sct. Annæ Gym (30 

personer)

Lone Baltzer 

loba@scenekunstskolen.dk

4 sep. 2019 Rundvisning Lone rundvisning for Nyborg 

musicaltalentskolen. 

Lone Baltzer 

loba@scenekunstskolen.dk

Jesper Nielsen 

24.sep.19 Musicalaften Koncert med studerende fra 

Musicalakademiets 2 årgang

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira

connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset

4-5 nov. 2019 praktikant besøg Erhvervspraktikant besøger 1 årgang i 2 dage Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Musicalakademiet

5 nov. 2019 Musicalaften Koncert med studerende fra 

Musicalakademiets 2 årgang

Entré, offentligt adgang (billetsalg)

Connie Shapira

connie@bruunskepakhus.dk

Tøjhuset

10-11 nov 2019 Kursus Dansk 

Kapelmesterforening

Workshop med studerende og Dansk 

Kapelmesterforening med dirregent David 

Friman

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

jonas Johannesen       

jj@jonasjohansen.dk

18-20 nov. 2019 Workshop med Liz Callaway Workshop med Liz Callaway og alle 

studerende på Musical uddannelsen.

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Lizcallawayf@gmail.com

18 nov. 2019 Møde vedr talenttilbud i Varde 

Kommune

Karsten Rimmer Larsen

Kultur- og Fritidschef

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Kultur og Fritid  

kale@varde.dk 

27 nov. 2019 Kirkekoncert - Sct. Michaelis 

Kirke Fredericia (placeres igen i 

2019 men i nyt skoleår)

Kirkekoncert med studerende fra 2 årgang - 

Underviser : Eva-Maria Zacho og Martin 

Konge.                                                                                               

Offentlig adgang (gratis)

Thomas Agerholm 

thag@scenekunstskolen.dk

Sct. Michaelis Kirke 


	Punkt 29 - Bilag 1 - A°rsberetning 2019.pdf

