
Praktisk info 
Wokshop dagene finder sted på Glostrup Amatør Scene 
Adressen: Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup 
Kontakt e-mail: Katrine-aa@hotmail.com 

De 3 undervisere er: 
                    Teater impro- 
                                             Katrine 
                    Lyd og lys - 
                                                Tim 
                     Musik - 
                                                Per 

Vi glæder os til nogle superfede aftener sammen med dig!!! 
Vi ses på 

Glostrup Amatør Scene 
 
 
 

Glostrup Amatør Scene 
 
 

Glostrup Amatør Scene inviterer dig til at deltage i 3 
workshopdage. 

Er du teater interesseret, eller bare nysgerrig omkring, hvordan 
tingene foregår i arbejdet på og bag scenen, så kom og deltag i vores 

3 spændende workshopdage. 
De 3 workshops vil omhandle 

  Teaterimpro             Lys og Lyd 
 
 
 
 

Musik 
 
 
 



Teaterimpro 
Dato: d. 09/05-16  
Tid: kl. 18.00-21.00 
Denne aften arbejder vi med improvisation på scenen.  
Vi vil arbejde med forskellige impro øvelser, og spontant skabe og 
fremføre små scenarier for hinanden. Vi vil også arbejde med de 
centrale værktøjer der gør sig gældende på en scene i arbejdet med 
teaterimpro.  
 
 
 

 
Lys og Lyd- teknik 

Dato: d. 25/05-16 
Tid: kl. 19.00-22.00 
Denne aften arbejder vi med, hvilken effekt lyd og lys har på en forestilling. 
Vi vil arbejde med lysets styrke og farve, som kan gå ind og understøtte følelser og udtryk i en forestilling. Vi skal selv prøve at sætte lys til at skabe et udtryk. 
Så vil vi arbejde og snakke om lydens funktion, og hvordan meget eller lidt lyd kan gøre en forskel.  

Musik 
Dato: d. 08/06-16  
Tid: kl. 18.00-21.00 
Denne aften arbejder vi med sang og musik. 
Vi arbejder med vores stemmer. Vi vil lave stemmeøvelser, og arbejde med sange. 
Så uanset om du synes du er en sindssyg god sanger, eller ej, skal det nok blive en god aften med masser af sjov og læring.   
 
 

Er du interesseret i at deltage??? 
Hvis du tænker ”det der, det er lige noget for mig” eller ” hmm måske det er noget for mig” så kom da og check det ud!!! Det bliver 3 
super fede aftener, hvor du kan lære noget nyt og spændende. Det er 
helt gratis, og bliver sindssygt sjovt  
Det eneste du skal gøre: Skriv til Katrine.  
Det gør du på: Katrine-aa@hotmail.com 
Og så skal du bare dukke op på de forskellige datoer og tider. 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne på samme mail: 
Katrine-aa@hotmail.com  


