Kom og vær med
til at spille teater

Få en sprudlende, fantasifuld, smuk,
poetisk, musikalsk og helt ualmindelig
hyggelig oplevelse sammen med dit barn eller barnebarn
Vær med i Teatergruppens
traditionsrige teaterforestilling i 2022

Teater for hele familien
Teatergruppen i Furesø Kommune producerer hvert år en teaterforestilling
udført af elever og forældre. Vi er de eneste i Danmark, der gør dette.
Teatergruppen Syvstjernen er en forening for familier på alle skoler og klubber.
Alle, som har lyst til teater, er velkomne. Der er ingen auditions.
Gennem 30 år har vi skabt et kreativt teaterunivers for børn og deres forældre
som sammen deltager i skabelsen af en komplet teaterproduktion, med
egenproduktion af manuskript, sange, kostumer, kulisser, lys og lyd mm.
Vi har hvert år haft mellem 60 til 120 deltagere, hvor alle, uanset forudsætninger, kan bidrage inden for de områder, som interesserer dem mest og både børn
og voksne har mulighed for prøve sig selv af inden for sang og skuespil.

Formålet for foreningen er:
• At skabe et aktivt forældre- og
elevsamarbejde, på tværs af
klassetrin og skoler.
• At styrke relationer mellem familier,
børn og voksne og dermed bidrage til
et levende lokalmiljø.
• At skabe rum for personlig udvikling
– for alle.
”Børnene overhaler
hurtigt de voksne. Vi
kan vores replikker
og sangene meget
hurtigere”

Teaterbarn

”Det er noget særligt at blive
ekspederet i Irma af nogen,
man har spillet Sherlock
Holmes sammen med”

Teater-mor
gennem flere år

Praktisk
Hvert år bliver der skrevet et helt nyt stykke.
Det bliver skrevet til det antal personer, der melder sig som skuespillere.
Et stykke består af et antal scener, som regel 4-5 scener, der hver især er et
lille, selvstændigt stykke.
Derfor kan alle scenerne øve samtidigt i hver sit klasselokale, og når de bliver
spillet efter hinanden, udgør de et helt, sammenhængende stykke.
Børn fra alle skoler kan være med fra de går i 2. klasse. De skal have mindst én
(bedste-)forælder med. Vi øver hver onsdag aften og en række weekender på
Syvstjerneskolen i Værløse. Det er vigtigt, at man kommer hver gang.
Fra 7. klasse kan børnene være med uden forældre.

Opgaver
For at skabe et teaterstykke er der en lang række opgaver og funktioner som
skal løses. Både elever og voksne kan være med, hvor de har lyst.
Vi har brug for din hjælp og det er sjovt at være med. Meld dig til en opgave.
Lys
&
Lyd

Sætter lys, lyd og røgudstyret op og indstiller det.
Styrer lys, moving heads og følgespots under forestillingen.
Rigger lydudstyret til, styrer lyden under forestillingen.

Forfatterne

Dem, der skriver stykket.

Kostumer

Finder kostumer fra vores kæmpe kostumekælder
og designer og syr dem, vi mangler.

Kulisser

Bygger og maler de flotte kulisser.
Sætter dem frem og tilbage under forestillingen.

Rekvisitter

Skaffer, laver og køber de ting, skuespillerne skal bruge.
Hjælper bag scenen under forestillingen.

Sufflører

Hjælper med replikker, du har glemt.
Dirigerer og viser, hvad du skal gøre.

Skuespillerne Det allervigtigste: Dem, der er på scenen, spiller deres roller,
danser, synger og agerer. Både forældre og elever kan være
med og optræde sammen.

Kom og vær med
Der er altså mange måder, I kan være med i årets forestilling.
Den eneste forudsætning er, at I har lyst til det og er indstillet på at bruge den
tid, der skal til.
I behøver ikke at have særlige
kundskaber for det.

”Det skulle jeg bare
have været med til
noget før!”

– I melder jer til på
teatergruppen.dk
– I skal nok lære det!
9. klasse elev, der var med for første gang

SF 68 scenen – Dobbeltspil – 2012

Gyser scenen – Spillets pris – 2014

Teaterårets gang
Det tager tre måneder at indøve og opføre årets teaterforestilling. Opførelsen
sker på teaterscenen i Syvstjerneskolens festsal og vi øver hver onsdag i foråret.
Der er tilmelding fra maj måned og i løbet af august, september og oktober på
teatergruppen.dk. Invitationer sendes ud på Aula og på Facebook.

Første øvedag
Når vi mødes den første onsdag i januar kl. 18:30 er stykket skrevet færdigt,
rollerne fordelt, manuskripterne er trykt og sangene indspillet, så de kan øves.
Det er altid spændende at høre, hvilke skøre ideer forfattergruppen nu har
fundet på, og det er superspændende at få sin egen rolle.

Hver onsdag
Herefter mødes vi hver onsdag aften kl. 18:30 til 21:00. Tiden holdes skarpt.
Stykket er skrevet i et antal ’scener’, som øver samtidigt i hvert sit
klasseværelse. På hovedscenen øver en scene ad gangen.

Øve weekender
Der er er med mellemrum øveweekender, hvor hver enkelt scene kommer og
spiller på den store scene i et par timer. Der mødes kun de timer, I spiller.

Premieren
I marts kommer så det, vi har arbejdet hen imod: Premieren og forestillingerne.
Ugen op til premieren fredag den 25. marts 2022 er travl:
Søndagen før spiller vi hele stykket igennem to gange.
Om onsdagen er der generalprøve, og fredag har vi den store, flotte premiere.
Lørdag spiller vi stykket en gang om eftermiddagen og en gang om aftenen,
og efter sidste forestilling spiser vi noget god mad sammen og hygger os med
en lille fest.

Oprydning
Søndag kommer alle hen for at rydde op, og så går vi hjem og er trætte.
Vi glæder os over, at vi nu får mere tid til de lysere dage, og vi glæder os til
næste sæson. Midt i maj måned mødes vi alle til videoaften.

Flere oplysninger
Se mere på teatergruppen.dk,
hvor I også skal tilmelde jer.
Har du spørgsmål, kan du ringe til
formanden Henrik Brix Kronborg
på tlf. 26 14 15 81 eller
Tue Bertelsen på tlf. 40 84 75 35

Teatergruppen Syvstjernen
teatergruppen.dk
kontakt@teatergruppen.dk
Mød os på Facebook

eller på vores hjemmeside

https://www.facebook.com/teatergruppen

http://teatergruppen.dk

