Odense Dramaskoles
Sommerskole
Uge 27 og

Uge 32

Vi tilbyder workshops i forskellige aldre:
8-10 år / 11-14 år / 15-25 år / +25

I disse uger skal vi beskæftige os med en masse rundt om drama og teater.
Du vil bl.a. opleve følgende:
○ Undervisning i drama, sang og tale, moderne dans og masser af andre
aktiviteter
○ Udflugter og oplevelser i nærområdet
○ Venskaber med andre, som har samme interesse
○ Lækre snacks hver dag
○ SHOW den sidste dag

Aldersgrupper: Fra 8-99
Pris : 1500 kr inkl. alt.
2020
Fra mandag d. 29. Juni – 3. Juli 2020 og fra mandag d.3.august-7.august
Alle dage fra kl. 9.00 – 15.00.
Lokation: Enggade 15, 5000 Odense
Tilmelding via hjemmesiden: odense-dramaskole.dk
Har du spørgsmål til sommerskolen kan du kontakte os på
kontakt@odense-dramaskole.dkeller på 21639641

Moderne dans:

Vi skal udforske kroppen. Hvad kan den? Hvad kan vi udtrykke med
kroppen? Kan vi vise følelser uden ord, men med dans? Kan vi
fortælle historier via dans? JA - vi kan det hele.
Vi skal altså udforske vores fantastiske kroppe. Vi får nogle enkelte
teknikker, som vi arbejder vi ud fra og så skal vi ellers improvisere
en fortælling derudfra.
Vi arbejder med følelser, kontakt-dans og freestyle.

Improvisation:

Det handler om at sige JA. Så simpelt kan det lyde, men det er ikke
altid så let. Du bliver udfordret på din fantasi, din hurtighed, dine
grænser og meget mere. men det er hylende morsomt, både at se
på og være med til.

Drama:

Vi skal lave tekstarbejde, monologer, dialoger, små skuespil,
hatteteater. Vi skal lave øvelser der alle leder os frem til at blive
bedre på scenen, både alene og i samarbejde med andre. Vi skal
skubbe lidt til dine grænser, være tossede og mærkelige.

Sang/stemme:

Stemmen er et af vores vigtigste redskaber på en scene. Vi skal
lave stemmeøvelser og vide hvordan vi passer på den, men vi skal
også synge og lære vores sangstemme bedre at kende - både
alene og i samarbejde med andre.

Rytmik:

Rytmik er ikke kun for babyer - det er for alle og jo mere vi
udfordrer vores rytmesans, vores musikalske samarbejde, vores
leg ind i rytme-universet, jo bedre bliver vi til at stå på en scene,
mærke scenen, til at danse og til at forstå enkelte musikalske
grundelementer.

Tur:

Alle på sommerskolen tager på tur sammen - vi skal besøge et skønt
teater i Odense, hvor vi bliver vist rundt og får at vide hvordan det hele
fungerer. Derudover får vi lov til at stå lidt på deres scene så vi er klar til
at spille på den om fredagen.

