
 Scene G 
 
Teater for unge med særlige behov: Har du lyst til at skabe og opbygge en 
teaterforestilling, lære nogle nye kompetencer og skabe nye venskaber med 
andre unge i dit nærmiljø, så har Kulturskolerne i Gentofte et nyt tilbud til dig. 
 
Kulturskolerne tilbyder som noget helt nyt et specialhold for unge med særlige behov i efteråret 
2020. I vil være en gruppe ligesindede unge, der sammen med to skuespillere og en pædagog skaber 
en forestilling. I kommer selv til at være med til at udvikle forestillingen, der får premiere søndag 
den 6. december. 
 
Undervisningen foregår fra kl. 16-18 på fredage og starter 28. august - se datoer nedenfor. Kurset 
koster 1500 kr.  
 
Holdet bliver på ti unge i alderen 18-25 år, der har tilknytning til Gentofte Kommune via bopæl 
eller skole. 
 
Underviserne er to professionelle skuespillere Pernille Carlsen og Maria Lohmann. Undervisningen 
kommer til at bestå af grundlæggende teaterøvelser og arbejdet med forestillingen, hvor I selv er 
med til at skabe fortællingen med inddragelse af jeres egne ideer. 
 
Emil Loui Nielsen er pædagog og tilknyttet projektet. Han har mangeårig erfaring inden for 
specialområdet og arbejder med socialpædagogisk struktur og metode. Han møder jer inden 
undervisningen, han støtter jer igennem forløbet og vil fungere som kontaktperson. Der vil også 
være mulighed for f.eks. caféture og andre sociale aktiviteter efter undervisningen en gang imellem, 
hvis I har lyst. 
 
Når kurset er slut får du et kursusbevis for din deltagelse. 
 
Undervisningen er fredage kl. 16-18 på følgende datoer: 
28. august, 4. september, 11. september 18. september, 25. september, 2. oktober, 9. oktober (socialt 
samvær med Emil – I er med til at beslutte, hvad I skal lave), 16. oktober (ferie), 23. oktober, 30. 
oktober, 6. november, 13. november, 20. november.  
 
Forældrehjælpsdage: Lørdagene 7. november og 28. november kl. 10-14. (Praktisk hjælp til 
scenografi og kostumer) 
 
Øvedage op til forestillingen: Den 7. november (lørdag kl. 10-14), 27. november (fredag kl. 16-
20), 28. november (lørdag kl. 10-14), 4. december (fredag kl. 16-20). 
 
Forestillingen er søndag den 6. december – sæt tid af fra kl. 10-15. 
Afslutning og evaluering for de unge fredag den 11. december kl. 16-18. 
 
Tilmelding via dette link: https://genb.speedadmin.dk/tilmelding#/Course/40 
 
Med venlig hilsen 
 
Ulla Clausen 
Kulturskoleleder 
Telefon 39 98 50 80 
www.kulturskolerne.dk 



 
 
 
Lærerne på holdet er skuespillerne Pernille og Maria 
 

  
 
 
 
Og Emil er pædagog på holdet 
 

 
 
 
 
 
 

 Vi glæder os til at se dig  
 
 


