TGK+
Vil du videre i din udvikling som
skuespiller og teaterskaber?

TGK i Aalborg tilbyder nu et overbygningsår for dig,
der har gennemført et teater talent forløb.
Du kan søge ind, hvis du f.eks. har gået på TGK,
SGK, Teater talent, Talentlinje o.l.

Aalborg Kulturskole

TGK+
Overbygningsåret er for dig, der allerede kan en masse, og som vil videre i din
udvikling som scenekunstner.
På overbygningsåret vil vi gå i dybden med skuespilteknik, og vi
vil realisere ideer og tage dem med ud i verden.
		
Vi forventer, at du selv er nysgerrig efter at undersøge, hvad der
interesserer og inspirerer dig inden for teaterfaget.
Du bliver en del af et spændende teatermiljø med base på Teater Nordkraft. Du vil
møde et spirende vækstlagsmiljø i et netværk af unge kunstnere.
Måske får I lyst til at skabe noget nyt sammen?
Formålet med kurset er dels at forberede dig til optagelse på videregående
uddannelse inden for teater og scenekunst og dels at styrke det kunstneriske
vækstlag.
Kurset er gratis.
Eleverne optages ved en optagelsesprøve og en samtale.
Kontakt:
Anne Sofie Thomsen
annt-skole@aalborg.dk

Undervisning+
Efterår: Den skabende skuespillers praksis
Vi skal hele vejen rundt om skuespillerens skabende arbejde. Vi skal i dybden med
skuespilteknik og blive bevidste om krop og stemme.
Undervisningen vil være funderet i grundig fysisk træning og stemmetræning. Kroppen og stemmen er skuespillerens instrument, og en stærk fysisk gør dig både smidig
og modig. Du skal udarbejde din egen træningsrutine, så du har et udgangspunkt
for dit arbejde som selvstændig skuespiller, du altid kan vende tilbage til.
Vi går i dybden med teknikker inden for filmskuespil, fysisk teater og tekstarbejde
med monologer og dialoger.
Den skabende skuespiller er både skuespiller og en kæmpe drivkraft i en arbejdsproces. Derfor vil vi arbejde med idégenerering og teknikker, der udvikler dine
evner til at skabe eget kunstnerisk materiale.
Hvad der inspirer dig, og hvilke historier mener du, det er vigtigt at fortælle? Vi vil
træne teknikker til at generere originalt, scenisk materiale gennem research, skriveprocesser og improvisationsarbejde på gulvet.

Undervisning+
Forår: Produktioner og ud i verden
I foråret vil du få undervisning i, hvordan du selv kan sætte gang i dine egne scenekunstneriske projekter, og hvordan du når ud i verden med din ide. Her lærer du at
arbejde kollektivt med det sceniske udtryk.
I arbejdet med egenproduktioner får I som gruppe frie rammer. Hvad interesserer jer
inden for scenekunsten? Hvordan kan I bruge det, I kan, til at skabe scenekunstneriske eksperimenter, som I synes er vigtige? I får feedback, vejledning og de
bedste rammer, man kunne ønske sig, på Teater Nordkrafts scene.
At producere sin egen teaterforestilling kræver mange forskellige ting: Samarbejde,
planlægning og forståelse for, hvordan man skaber de bedste rammer for sin
kreative proces.
Vi skal på kursus i fondsansøgning og lære om PR og markedsføring. Vi skal møde
de forskellige mennesker, der arbejder på teatret, og lære noget om, hvordan en
teaterforestilling kan komme til at spille sammen som en helhed af mange forskellige
elementer.
Sideløbende med arbejdet med produktioner fortsætter undervisningen i
skuespilteknik, som er grundlaget for den skabende proces.

Optagelsesprøve+
For at blive optaget til overbygningsåret skal du til en optagelsesprøve. Dette er en
mulighed for at os at lære dig lidt at kende, og finde ud af, hvad der gør dig nysgerrig, motiverer dig, og hvad du brænder for med teater.
Optagelsesprøven vil indeholde 3 elementer: En workshop, en samtale og en videopræsentation.
Videopræsentation
Du skal inden optagelsesprøven sende en videopræsentation. Den skal vare 2
minutter. Her skal kort du præsentere dig selv og derefter fortælle lidt om, hvad du
drømmer om, og hvad der inspirerer dig.
Workshop
På dagen for optagelsesprøven skal du først deltage i en workshop sammen med
de andre ansøgere. Workshoppen varer 2 ½ time, og du skal have tøj på, du kan
bevæge dig i. Du skal ikke forberede noget.
Samtale
Efter workshoppen skal du til en individuel samtale. Her vil vi ud fra din videopræsentation tale med dig om, hvad der motiverer dig, og hvad du håber at få ud af et
overbygningsår.

Kalender+
Vigtige datoer
Tilmeld dig optagelsesprøven på talentaalborg.dk senest mandag 1. april
Videopræsentation sendes som link til YouTube senest mandag 1. april
Optagelsesprøver (workshop og samtale) finder sted
fredag 12. april og lørdag 13. april kl. 10-16 på Teater Nordkraft
Du får svar på, om du er optaget senest tirsdag 23. april 2019.

Undervisning
Undervisningen ligger som en række intensive forløb.
Imellem disse forløb skal der hver uge afsættes tid til eget arbejde.
Alt undervisning finder sted på Teater Nordkraft.
Det kræves, at man deltager i al undervisning.
Undervisning i efteråret 2019
Mandag 12. august - fredag 16. august. Alle dage kl. 10-16
Lørdag 21. september - søndag 22. september. Begge dage kl. 10-16
Fredag 4. oktober - søndag 6. oktober. Fredag kl. 17-21, lørdag og søndag kl. 10-16
Onsdag 16. oktober - lørdag 19. oktober. Alle dage kl. 10-16
Fredag 29. november - søndag 1. december. Fredag kl. 17-21, lørdag og søndag kl. 10-16

