Teater dag 1
Indskolingen:
Indskolingen har fået til
opgave at lave et skuespil
om fortiden.
Indskoling er i dag på
Dueholm kloster. De er på
klosteret for at få
inspiration til deres
teaterstykke, som handler
om fortiden. Indskolingen
er først kommet hjem i
sidste time. De har derfor
ikke fået fordelt rollerne
endnu. Eleverne er gået i
gang med at tegne en
forside.
Laura og Sebastian udtaler:
»Vi glæder os rigtig meget
til den kommende uge. Det
bliver spændende at se
hvilke roller vi får.«

Mellemtrinet:
Mellemtrinet skal i
teaterugen lave et skuespil
om nutiden. Børnene på
mellemtrinet har i dag
fordelt roller. De er delt op i

seks forskellige grupper,
hvor de hver især skal
skrive deres manuskript.
Mia, Frederikke og Lenette
udtaler:
»Vi er næsten færdige med
vores manuskript, vi har
også fået nogle af
hovedrollerne. Dagens
sidse time brugte vi på, at
lære nye sange, som der
skal synges i skuespillet.«

Overbygningen:
Overbygning skal lave et
skuespil om fremtiden.
De største elever har i dag
arbejdet på højtryk. De har
fordelt roller og er gået i
gang med at skrive deres
egne scener.
Vi har været ved at
interviewe nogle
skuespilleer, som er i fuld
gang med at øve sig og
skrive replikker til den store
aften, hvor alt skal
fremvises - d.15.
november.

Vi har lavet et interview
med Sofie Gade Damsgaard
fra 8 klasse. Hun tror på, at
ugen bliver god, hun skal
spille Samvittigheden, som
er en af hovedrolleren i
stykket. Sofie glæder sig til
at fremvise stykket og at
arbejde med det.

Vi har også lavet et
interview med Ditte Munk
Larsen fra 7. klasse. Hun
mener, at det bliver en
spændende uge med
masser af udfordringer.
Hun synes teaterugen er
bedre end en normal skole
uge. Hun har lige haft ringet
til biografen for at høre om
de har nogle papfigurer til
stykket. I stykket skal hun
være, en der skal skyde
folk.

Skrevet af pressegruppen.
Thea og Josephine
9. årg.

