
Inspirationsmøder om scenekunst i skolen, 
læring og teaterpædagogik  

I 2017 afsluttes det 3-årige projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”, der er et samarbejde mellem de 
tre teatre Teaterhuset Filuren, Opgang 2 og Limfjordsteatret. 

I løbet af projektet er vi som projektholdere blevet inspireret af forskellige personer og tilgange til feltet. 
Og de inspirationskilder vil vi gerne dele med andre scenekunst- og skolepraktikere, der arbejder med 
børn og unge i krydsfeltet mellem scenekunst, pædagogik, åben skole og læring. Derfor afholder vi i løbet 
af 2017 en række inspirationsmøder. 

  

5. maj i Aarhus: Teaterpædagogikkens potentiale for kropslig læring 

Et minilaboratorium med praktiske teaterøvelser, dialog og erfaringsudveksling. 

Ida Krøgholt, som er lektor og forsker ved Dramaturgi på Aarhus Universitet, vil sætte fokus på teater- og 
dansepædagogikkens potentiale inden for kropslig læring og underviserens facilitering af kropslige 
læringssituationer. Via deltagernes egne erfaringer og begrebet kinæstetisk empati, der er en betegnelse 
for den evne, som kan give os viden om andre gennem kropsligt samspil og lytten, dykker vi ned i teater- 
og dansepædagogikkens særlige force i en læringskontekst. 

Arrangementet henvender sig til alle – særligt de, der er interesserede i teater- og dansepædagogikkens 
læringspotentiale. 

Om Ida Krøgholt: Ida Krøgholt er ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og 
Kultur – Dramaturgi. Ida har blandt andet arbejdet med deltagerinvolverende scenekunst, 
performance-pædagogik, børnekultur og lignende kulturelle former, der handler om involverende 
kunst, dramapædagogik og kreative processer. Pt er Ida følgeforsker på Aarhus Teaters 
teaterpædagogiske pilotprojekt ”Ej blot til lyst”, der har fokus på kompetenceløft af dansklærere. 

Tid: fredag den 5. maj klokken 14-17 

Sted: Brobjergskolen, Aarhus 

Tilmelding: senest fredag den 28. april via linket: Tilmelding 5. maj  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet* 

Max 30 deltagere. Pladser efter ”først-til-mølle”-princippet. 

30. maj i Viborg: Demokratisk og kreativ evalueringspraksis  

En workshop med oplæg og eksemplificerende øvelser. 

Den engelske ph.d. og evalueringsekspert Roz Hall vil sætte fokus på demokratisk, refleksiv og kreativ 
evalueringspraksis i en kunst- og kulturkontekst. På workshoppen vil Roz fortælle om bevæggrundene for 
sin tilgang til evaluering og facilitere en øvelse, der demonstrerer værdien af en refleksiv, kreativ tilgang 
til evalueringspraksis. 

Arrangementet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med evalueringspraksis og læring – særligt 
inden for det socialt engagerede, kreative felt og på børne- og ungeområdet. OBS: dette arrangement 
gennemføres på engelsk. 

Om Roz Hall: Roz Hall er engelsk ph.d. og evalueringsekspert. Roz har omfattende erfaring inden for 
aktionsforskning og evaluering, og hun har arbejdet i det socialt engagerede kunstfelt siden 1991. 
Igennem sin forskning og sit arbejde har Roz udviklet inkluderende tilgange til evaluering som et middel 
til, deltagerne kan danne deres egne konklusioner og samtidig bidrage med feedback. Roz arbejder for en 

https://goo.gl/forms/GfaDLjWBWRA0AHZF2
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række kunstinstitutioner, hvor hun via evaluering sigter mod at indlejre kontinuerlig refleksion i 
organisatorisk praksis. 

 

Tid: tirsdag den 30. maj klokken 14-17 

Sted: Pop-up Kulturhus, Viborg 

Tilmelding: senest mandag den 22. maj via linket: Tilmelding 30. maj  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet* 

Max 30 deltagere. Pladser efter ”først-til-mølle”-princippet. 

På kulturmødet Mors: Officiel afslutning med uformel erfaringsdeling  

Projektets finale finder sted på Kulturmødet Mors og afholdes i samarbejde med SceNet. 

Eventet vil markere den officielle afslutning på projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”, og 
projektdeltagerne vil dele erfaringer i en uhøjtidelig og festlig atmosfære. 

Arrangementet henvender sig til alle interesserede.  

Dette arrangement kræver ikke tilmelding. Oplysninger om program følger. 

*Efter tilmeldingsfristen tilsendes uddybende oplysninger om sted, program og øvrig praktik. Hvis du efter 
tilmelding bliver forhindret i at deltage, men ikke melder afbud, koster det 300 kroner. 

Projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole” er støttet af Region Midtjylland.  

Vi glæder os til at se dig! 

De bedste hilsner, 

 

Opgang 2, Limfjordsteatret og Teaterhuset Filuren  
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