Film, musik, teater og dans

Det
handler
om
læringskraft
– Teaterhuset Filuren er kørt i stilling til Den Åbne Skole
ULF

Det handler om læringskraft – om lysten til læring:
Når klasserummet pludselig skifter karakter og inddrager kroppen, fiktionen, magien og scenens rum, så gør det noget ved
eleverne.
De sætter sig selv i og på spil sammen. De engagerer sig personligt, handler, undersøger, stiller spørgsmål, interagerer. Eleverne
åbner sig overfor det faglige stof og overfor hinanden med udgangspunkt i novellen, engelsktemaet, fagteksten, fysikforsøget
eller klassens sociale tematikker. De får kroppen med, og deres
relationelle kompetencer styrkes. Det er hovedbudskabet i de
nye teaterpædagogiske tiltag fra Teaterhuset Filuren.
I skoleåret 2014-15 indgik Teaterhuset Filuren i tætte og
forpligtende samarbejder med fire århusianske skoler. Samarbejdet skulle sikre, at de nye koncepter og tilbud var relevante
og brugbare for folkeskolens elever og undervisere. Siden
august 2014 har teatret derfor haft åbne, faglige dialoger med
skolernes undervisere og ledere omkring de teaterpædagogiske
tiltag. Nu er forløbene afprøvet, redigerede og klare til at indgå
i andre læreres målorienterede årsplaner.
De nye teaterpædagogiske forløb sætter læringsfremmende
bevægelse, metodisk variation, livsduelig robusthed, faglig og
social trivsel i højsædet. Eleverne lærer på en anden måde, og
underviserne klædes på til selv at benytte teatrets læringsredskaber og greb i klassen fremover. I tilknytning til workshop og
forløb tilbyder teatret undervisningsmaterialer, der sikrer, at
metoderne har en blivende effekt i klasserummet.
Teaterhuset Filuren giver dig redskaber til at løfte scenekunstens særlige faglighed helt ind i årsplaner, hverdagens klasserum og skolens fag og virke.

Hvordan kan din skole bruge Teaterhuset Filurens kompetencer?
Du kan bruge os til at understøtte arbejdet med den åbne skole
på forskellig vis. Du kan enten bestille ét af de færdigudviklede
forløb, der er afprøvet ude på skolerne, eller vi kan i fællesskab
skræddersy et forløb, der passer til netop dig og din skole.
Vores forløb kan hjælpe dig med:
•
Mere krop og bevægelse i undervisningen – du får metoder til at åbne og bearbejde tekster og fagligt indhold med
den kreativt skabende krop. Gælder alle skolens fag
•
Inspirerende teaterpædagogiske workshops fx til en fagdag
•
Fiktionsspil – som trivselsredskab i klassen
•
Præsentationsworkshop for eksamens- eller oplægsforskrækkede elever
•
Teater som valgfag på jeres skole eller i samarbejde mellem flere skoler
•
Assistance til skolens årlige teaterforestilling eller det
sceniske udtryk i jeres Musical

ULF

Teaterhuset Filuren har flere afdelinger:
1) Et professionelt producerende børne- og ungdomsteater
2) Filurens skole for teater og dans (fritidsundervisning)
3) En pædagogisk afdeling, som tilbyder teaterpædagogiske
forløb til skoler i Aarhus.
Kontakt:
Malene Hedetoft på tlf.: 30 26 43 39
Mail: mh@filuren.dk
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