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Kære elever og forældre på Dramaskolen 

 

Velkommen til sæson 2021/2022 – vi glæder os til at møde jer! 

Vi har samlet en række vigtige og praktiske informationer i denne folder. 
 

SÆSON 

Sæsonen starter mandag den 30. august 2021. Sidste undervisningsdato er mandag 
den 25. april 2022. 

Folkeskolernes generelle feriekalender følges med enkelte undtagelser. 

Der er ingen undervisning i uge 50. 

For holdene, som har forestilling i februar, er der ikke undervisning i uge 14. 

For holdene, som har forestilling i april, er der ikke undervisning i uge 6. 

Hvis eleverne holder ferie ud over disse tidspunkter, beder vi om, at underviseren 
orienteres af hensyn til planlægningen af undervisningen. 

 

COVID-19/Corona-forholdsregler 

Vi følger myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer samt fortsat udvise 
forsigtighed og sørge for god hygiejne. 

 

DEN DAGLIGE UNDERVISNING I DRAMASKOLEN  

Mødetid 
Af hensyn til det fælles oplæg er det vigtigt, at eleverne møder til tiden.  

Sygdom og fravær 
Afbud skal meldes direkte til underviseren – og gerne i god tid. 

Du finder kontaktoplysninger på din side i vores elevadministrationssystem, og log 
ind via www.kulturskolerne.dk. Har du glemt brugernavn, så send en e-mail til 
skolen. 

Aflysning af undervisning i tilfælde af underviserens sygdom sker pr. e-mail og sms. 

Påklædning 
Det er vigtigt, at eleverne på har tøj på, som de kan bevæge sig i.  

Pause 
I hver undervisningsgang vil der være en kort pause. Det er ikke en spisepause, men  
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nærmere en drikke- og toiletpause. Alligevel kan det være en god idé at have et 
stykke frugt eller lignende med og husk også altid en vandflaske eller drikkedunk.  

Fysiodramatik 
Vi anser det for en vigtig del af teaterundervisningen, at eleverne lærer at udtrykke 
sig med deres krop. Koreograf og danser Louise Hammerum Hansen står for 
kontinuerlige indslag på alle hold i løbet af året. 

 

TEATERFORESTILLINGERNE 

Dramaskolen spiller forestillinger i 2022 februar uge 6 og i april uge 14. 

Februar-forestillingen uge 6 spilles af holdene:  
Mandag kl. 17-19, onsdag kl. 15.15-19.15 og kl. 17.15-19.15, torsdag kl. 17-19 og kl. 
19.15-21.15 
Cafeaften for eleverne fredag den 17/9 kl. 16-19 
Mandag den 7/2 generalprøve kl.17 + premiere kl. 19 
Tirsdag den 8/2 forestillinger kl. 18 og kl. 20   
Onsdag den 9/2 forestillinger kl. 18 og kl. 20 
Tirsdag den 10/2 skoleforestillinger kl. 10 og kl. 12 
Holdene forsætter her efter deres undervisning frem til og med mandag den 25. 
april 2022 

 
Aprilforestilling uge 14 spilles af holdene:  
Tirsdag kl. 15.15-17.15 og kl. 17.15-19.15, mandag 15-17, torsdag 15-17 
Cafeaften for eleverne fredag den 14/1 kl. 16-19 
Lørdag den 2/4 generalprøve kl. 10 og premiere kl. 14 
Søndag den 3/4 forestillinger kl. 12 og kl. 14 
Mandag den 4/4 FRI 
Tirsdag den 5/4 forestillinger kl.17 og kl. 19 
Onsdag den 6/4 skoleforestillinger kl. 10 og kl.12 

Caféaften 
På Caféaftnen præsenteres oplægget til årets forestilling, og forestillingsarbejdet 
påbegyndes. Derudover medbringer alle lidt mad til en fælles buffet.   

Ekstra prøver 
Der vil være ekstra prøver op til forestillingerne - også prøver i weekender.  

Vi beder indtrængende om, at prøverne bliver prioriteret, da alle er afhængige af 
hinanden, når der skal sættes en teaterforestilling op. Evt. afbud meldes så tidligt 
som muligt direkte til din underviser. 

Detaljerede prøveplaner vil senere blive tilsendt pr. e-mail. 
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Forældrehjælp 
Forældrene i Dramaskolen spiller en aktiv og uundværlig rolle i forbindelse med 
opsætningen af vores forestillinger.   

Hvert holds forældre bliver indkaldt til arbejdsdage, der som regel foregår samtidig 
med at jeres børn har prøver. På arbejdsdagene produceres scenografi og kostumer 
til den aktuelle forestilling.  

Dramaskolen sørger for koordinering af arbejdsdagene således, at de er produktive, 
effektive og ikke mindst rigtig hyggelige.  

Der er også brug for jeres hjælp under afvikling af forestillingerne. 

I bliver orienteret mere om dette. 

Billetsalg 
Vi åbner op for billetsalg 2-3 uger før hver forestilling, og alle vil modtage en e-mail 
med information om dette. 

Vores dejlige teatersal har et begrænset antal pladser, så der vil derfor være sat et 
max. antal billetter, man kan købe til hver forestilling. Det betyder, at man måske 
ikke kan have hele familie med ind til samme forestilling, men til gengæld får 
eleverne mulighed for at spille forestillingen flere gange. 

 

UNDERVISERE 

Pernille Carlsen, skuespiller 

Mette Maria Ahrenkiel, skuespiller 

Louise Hammerum Hansen, danser og koreograf 

Du kan læse mere om underviserne på www.kulturskolerne.dk 

 

 

TEATERSOMMERSKOLE 
Dramaskolen afholder Teatersommerskole i den første uge af skolernes 
sommerferie 2022. Tilmeldingen åbner i løbet af foråret for alle interesserede børn 
og unge i Gentofte Kommune. Der kommer nærmere info. 

 


