FUSJON
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Hva om Tornerose slett ikke ville bli vekket? Kanskje hun våkner og er 116 år gammel? Heltene som
prøver å komme seg gjennom hekken er kanskje Hulken, Justin Bieber eller et smart mattegeni? Hva
om det ikke var en prins som vekket henne i det hele tatt, men moren hennes som var lei av at hun
satt og dagdrømte? I Fusjon er alt mulig!
Medvirkende er skuespiller, Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen, og danser Marit Amundsen.
I dette verkstedet fusjonerer vi kreativ dans og teater. Navnet henspiller ikke bare på fusjonen
mellom kunstartene dans og teater, men også på fusjonen som skjer i møtet mellom elevene og
kunstnerne. Siden dette er et danse- og teaterverksted er elevene delaktige hele veien. Ikke bare
passivt som mottakere, men som aktivt, skapende kunstnere.
Elevene lærer enkle, kreative verktøy i dans og teater. Så blir disse blir satt sammen og satt inn i en
kjent historie, nemlig eventyret om Tornerose. Dette er en historie de fleste kjenner, men vi lager vår
egen versjon sammen med elevene. Det hele ender i en visning. Elevene blir kjent med ulike
improvisasjons verktøy innen dans og teater. Til slutt setter vi alt dette inn i eventyret om Tornerose.
Målet er å gi elevene en introduksjon til arbeidet med kreativ dans og teater. De får utvikle
koreografi utfra egne påfunn, og de får prøve seg på å lage en karakter.
Det kreves ikke noe forarbeid, vi møter ungdommene der de er.

MÅLGRUPPE: 5.-7. trinn

PRAKTISK INFORMASJON
Antall elever: 28
Varighet: 1-2 skoledager, inntil 5 timer per dag
Arena/praktiske behov: En liten gymsal, stort musikkrom el.l hvor elevene har plass til å utfolde seg
fysisk. Må ha noen form for lydanlegg/-forsterkning, slik at musikken kan fylle rommet. Rommet må
være ryddet og vasket, ingen pulter eller stoler i rommet.
Teknisk utstyr: Høyttaleranlegg/lydanlegg el.l, med AUX-inngang. Enten via mini-jack eller rød/hvit
lydledning.
Pris: Etter avtale med utøver
MERKNAD
Det er ønskelig at læreren(e) er til stede under hele kurset, noen ganger deltakende og andre ganger
som observatører. Det kreves ikke noe forarbeid, vi møter barna der de er.

OM UTØVERNE
Trude-Sofie O. Anthonsen er skuespiller og teaterpedagog. Hun er utdannet fra Nordisk Institutt for
Scene og Studio (NISS) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Trude-Sofie har jobbet med teater og
teaterundervisning i mange år. Hun tilbyr teaterkurs for barn og voksne, amatører og profesjonelle
under navnet «Trude-Sofies Teater». Anthonsen er fra Vestbygd i Lødingen og har blant annet hatt
flere kurs gjennom DKS Nordland. Trude-Sofie jobber også ved Bærum Teaterskole og Torunn Tusj
Teaterskole, samt vikarierer ved dramalinja ved Ski og Lillestrøm vgs.
Marit Amundsen er danser/koreograf, pedagog og teaterinstruktør. Hun underviser både ved
Bærum Barneteaters kveldsskole og på musikk, dans og drama ved Ringerike vgs. Marit er utdannet i
danseteater ved Laban Centre London, og Skolen for Moderne Dans/Musikkhøyskolen i Malmø. Hun
har lang erfaring fra undervisning i dans og drama, og med DKS Akershus 2013/14. Marit er fra
Bjerkvik i Narvik kommune.
«Fusjon» er utviklet av Trude-Sofie og Marit, vi turnerte med verkstedet for DKS Akershus skoleåret
2013/14.

KONTAKTINFORMASJON
Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen
Tlf.: 97736147
E-post: trude_sofie@hotmail.com

