VÆR NYSGERRIG – BLIV KLOGERE
LÆRING OM UNGE OG SORG
Kræftens Bekæmpelses afdeling Om Sorg har skabt undervisningsmaterialer til:
• 6. - 8. klasse
Inspirationsmateriale under overskriften »Når nogen man elsker dør«
• 9. - 10. klasse
Undervisningsforløb under overskriften »Unge og sorg« rettet mod kristendomskundskab og
dansk
Materialerne finder du på cancer.dk
LÆRING OM UDDANNELSE & JOB / PROCES & METODE
MÆRKVÆRK ønsker at udvide teateroplevelsen og involvere det unge publikum i den
kunstneriske og skabende verden og proces. Vi tilbyder derfor to artist talks, som et GRATIS
tilbud til skoleklasser, der køber billet til forestillingen:
• Skuespillerens hverdag – uddannelse & job
Hvordan bliver man skuespiller, hvorfor vælge at blive skuespiller, hvordan er hverdagen og hvad
indebærer karrierevalget af plusser og minusser?
• Det kunstneriske arbejde – proces & metode
Der er mange måder at skabe teater på. Hvordan vælger man den ”rigtige” kunstneriske metode,
hvordan gør man det i praksis, hvilke udfordringer kan man støde på og hvorfor har vi valgt den
aktuelle arbejdsform og hvad betyder metoden for resultatet?

TIL LÆREREN
55.232 danskere døde i 2018. Det er uomgængeligt, at døden før eller siden river hver enkelt af os
ud af livet og gør os selv og dem vi elsker til en del af statistikken. Alligevel er døden, sorgen og
savnet et af de største tabuer i Danmark. Vi ved ikke, hvordan vi skal handle over for en ven, en
elev eller et familiemedlem, der har døden inde på livet, men det kan vi blive bedre til.
Derfor skaber MÆRKVÆRK ungdomsforestillingen »under huden« til dig og din klasse.
Forestillingen bliver til i tæt samarbejde med unge og med afsæt i, hvordan unge tænker og har
det med døden, sorgen og savnet. Det er vores ønske, at teateroplevelsen rammer ned i de unges
liv og gør samtalen og det at række ud til hinanden lettere.

PRAKTISK
Teater Grob
Nørrebrogade 37
2200 København N

24. marts – 3. april 2020
24. marts premiere kl. 19
Mandag – fredag kl. 10 & kl. 12
Lørdag kl. 16
VARIGHED
Ca. 60 minutter
HVEM
Unge 7. – 10. klasse & ungdomsuddannelser
BILLETTER
40 kr. ung gruppe, øvrige priser 105 – 175 kr.
+ billetgebyr
billettelefon 35 300 500, billet@grob.dk
SPØRGSMÅL
Janne Hovmand Storm
janne@maerkvaerk.dk
27 54 62 35

