
WORKSHOP: KLÆDT PÅ TIL GROB 

Formål

At inspirere og give konkrete metoder og redskaber til at anvende den 
professionelle teateroplevelse i undervisningen. 

Deltagerne vil opleve at scenekunsten også vedkommer dem helt personligt og vi 
vil arbejde med deres indtryk og nysgerrighed på hvad drama er for en størrelse.

Workshoppen ønsker at give et indblik i teaterets udtryksformer med fokus på ny 
dansk dramatik. Workshoppens formål er desuden at vække en nysgerrighed over 
for det professionelle teaters relevans i samfundet og evnen til at associere og 
tænke ud af boksen og sætte spørgsmålstegn ved tilværelsen og vores samfund. 

Format

Workshoppen varer som udgangspunkt 2 lektioner à 45 minutter. Med udgangs-
punkt i den valgte teaterforestilling vil I og jeres elever få en unik oplevelse af at 
arbejde med forestillingens tematik på en levende og inspirerende måde. 

Vi byder jer velkommen her på teatret så I og jeres elever kan opleve teatrets rum, 
evt. med en decideret rundvisning. Vi kan også tilbyde at workshoppen foregår på 
jeres skole/gymnasie midt i jeres hverdag. 

Workshoppens indhold

• Kort introduktion til Teater Grob – hvem er vi og hvad vil vi?
• Fælles teaterøvelser 
• Arbejde med udvalgte scener i grupper
• Visning i grupper i Teatersalen 
• Fælles refleksion

 Målgrupper

• Udskolingen (7.-10. kl.)
• Efterskoler
• Gymnasier 
• Erhvervsskoler
• Ungdomsskoler
• Daghøjskoler
• Produktionsskoler



Fag / emner

• Drama
• Dansk
• Bevægelse
• UUV
• Kultur
• Trivsel
 

Underviser

Freja Rault-Lykkeberg uddannet dramapædagog fra 
Københavns Universitet og har 10 års erfaring med at undervise 
i drama bl.a. fra Den lille Dramaskole samt Teaterkufferten.dk. 
Freja kan kontaktes på freja@grob.dk 

Pris 

Workshop: 1.950 kr. for 2 lektioner à 45 min
Teaterbilletter: 45 kr. pr. person

Book en workshop 
Skriv til billet@grob.dk eller ring på 35 300 500 hverdage mellem kl.10-16

 
 
Vi glæder os til at se jer!

 


