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Nyhedsbrev fra  

Filurens DramatikVærk 

 
Dramatikeruddannelsen ved Århus Teater 
DramatikVærket har gennemført det første konkrete samarbejdsprojekt med 
Dramatikeruddannelsen ved Århus Teater. I weekenden d. 18-19. maj mødtes fire elever fra 
Dramatikeruddannelsen med hver deres gruppe af unge fra Filurens Talentudviklingslinje. I 
løbet af weekenden arbejdede grupperne med både skriveøvelser og improvisation på gulvet 
og genererede inspirationsmateriale til dramatikerelevernes skriveproces.  
Herefter havde dramatikereleverne 14 dage til at bearbejde denne første weekends 
inspirationsmateriale og skrive kortere dramatiske tekster.  

I weekenden d. 1-2. juni mødet dramatikerelever og eleverne fra Filurens 
Talentudviklingslinje igen og med hjælp fra et par skuespillerelever fra Århus Teaters 
Skuespillerskole - der påtog sig rollen som teaterinstruktører – blev de nyskrevne tekster 
indstuderet. Hele forløbet blev afsluttet med en præsentation af arbejdet for publikum søndag 
d. 2. juni i Filurens Sal, i Musikhuset Aarhus. 
 
  
Teaternettet 
Teaternettets metode/øvelsesgruppe mødtes d. 28. januar og d. 8. maj. Begge gange var 
erfarings- og udveksling af øvelser i praksis på gulvet på programmet.  
 

Fremadrettet er der arrangeret en heldagsworkshop lørdag 
d. 21. september 2013 med Sine Sværdborg fra ZeRum.  
Sine Sværdborg vil i sin workshop præsentere deltagerne 
for IRL-metoden, en metoder til at skabe 
brugerinddragende og interaktive dramatiske universer. 
Her en kort beskrivelse: 
 
”IRL-metoden (IRL – In Real Life) er baseret på både 
videnskabelig indsigt i, hvordan komplekse systemer 

fungerer, på elementære skuespilteknikker og en gentænkning af klassiske dramaturgiske 
principper. Den grundlæggende tanke er, at man ikke kan forudsige eller kontrollere 
fremtiden, men kun agere i øjeblikket med en klar intention og en bevidsthed om de mønstre, 
som til alle tider har formet menneskers liv. Det gælder for både kulturudøvere, borgere og 
privatpersoner. 

Dette grundlag er omsat i en arbejdsmetode som er procesorienteret, 
inkluderende og ikke-hierarkisk – en live-forestillingsform, som anerkender skuespillerens 
autonomi, publikums levende tilstedeværelse og det uventedes allerstedsnærvær. 

Metoden er et forsøg på at skifte fra hierarkisk, en-vejs kommunikerende 
dramatik til et inkluderende, interaktivt dramatisk univers, hvor brugere kan bidrage eller 
deltage på mange niveauer og forskellige platforme. En ny arbejdsform for dramatik, der 
forsøger at leve op til idealerne om det legende menneske og den demokratiske borger.” 
 
For yderlig info om IRL og ZeRum se her 
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Desuden har Teaternettet endnu et kl. 17-20 hverdagsarrangement i støbeskeen til november 
2013, hvor temaet bliver maskearbejde med børn og unge. 
 
Teaternettet er DramatikVærkets åbne netværk for alle, der arbejder med at lave 
teater/drama med børn og unge i region Midtjylland. Er du interesseret i at høre mere eller 
komme med i Teaternettet, så kontakt projektleder for Filurens DramatikVærk Malene 
Hedetoft på mh@filuren.dk eller mobil 30 26 43 39. 
 
 
Bogudgivelse, undervisningsmateriale og workshopdag 
D. 16. marts afholdt Filurens DramatikVærk en spændende workshopdag i forbindelse med 
Forlaget Dramas udgivelse af de allerede eksisterende DramatikVærks skuespil, samt 
lancering af Dansklærerforeningens online undervisningsmateriale til tre af de seks stykker. 
 
Dagen var for alle med interesse i at lave teater/drama med børn og unge og bød på 
workshops med dramatikerne Line Knutzons og Daniel Wedel og skuespillerne Helga 
Rosenfeldt-Olsen og Sune C. Abel. 46 personer fra hele landet deltog i dagen, der afsluttedes 
med en festlig fejring af de nyudgivne skuespil og det tilhørende online 
undervisningsmateriale. 
 
De seks DramatikVærks skuespil, Det Andet Hold af Line Knutzons, Vejen til Mars af Daniel 
Wedel, Fordi jeg bare HAR det sådan af Carlline Cecilie Malling, Virkelig af Gyris Axe Øvstreng, 
Gespenst af Lenemarie Olsen og Onkalo af Julie Kirkegaard, kan erhverves på Forlaget Drama 
på http://dramashop.dk/search.aspx 
Dansklærerforeningens undervisningsmateriale til stykkerne Det Andet Hold, Vejen til Mars og 
Onkalo kan hentes her  
 
 
Nye DramatikVærks skuespil i støbeskeen 
Dramatikerne Line Mørkeby og Andreas Garfield skal i løbet af sæsonen 2013/2014 hver 
skrive et stykke for DramatikVærket og forberedelserne af deres tekstudviklingsforløb er i 
gang. 
Dramatiker Line Mørkeby udvikler sit stykke i samspil med elever fra Limfjordteaterets 
Talentlinje, mens Andreas Garfields tekstudviklingsforløb bliver med elever fra Filurens 
Talentudviklingslinje.  
DramatikVærket ser med meget stor glæde frem til samarbejdet 
med Limfjordsteatret, som sagtens kan vise sig at have flere 
spændende muligheder end alen e det konkrete 
tekstudviklingsforløb. 
 
For mere information om Filurens DramatikVærkets virke kontakt 
projektleder Malene Hedetoft, mh@filuren.dk, mobil 30 26 43 39 
 
 
Filurens DramatikVærk er muliggjort og støttet af: 

    


