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Kjære teater- og musikalelev!

Skoleåret 2016/2017 er over og det er på tid å rette fokus mot det neste skoleåret. I den
forbindelse er det veldig hyggelig for oss å sende deg en liten sommerhilsen!
Jeg regner med at du har mottatt litt informasjon fra skolen om det faglige innholdet på
teater/musikallinja tidligere. Her kommer litt mer info om hva vi skal gjøre i den første
perioden etter skolestart i august:

Første uke
• Den første skoleuka vil være en oppstartsuke med flere ulike poster på
programmet. I hovedsak vil du bli kjent med skolen og dens ansatte, medelever i
klassen og andre elever på skolen.
Andre uke
• Fra søndag 27. til onsdag 30.. september drar vi til fjells med flere andre linjer.
Ferden går til Glitterheim. Det kommer til å bli en sosial og opplevelsesrik tur.
• Resten av uka blir sammen med linja på skolen hvor vi blir enda mer kjent
gjennom grunnlagsøvelser, improvisasjon og annet gøy.

Tredje uke
• Dette er årets første «vanlige uke» der du har både linjefag, fellesfag med alle og
dine valgfag. På linjetimene denne uken (onsdag og torsdag) vil vi i hovedtrekk
legge vekt på grunnleggende skuespillerferdigheter, dans og vokaltrening. Mye
moro og utfordringer på rekke og rad
• I tillegg til linjetimene – og fellestimene som jeg ikke går inn på her nå – kan du
altså velge og vrake blant en hel haug med spennende valgfag. Slik sett
komponerer du din egen unike timeplan med akkurat det du vil ha. Les mer på
hjemmesiden for alle de gode valgfagtilbudene du kan velge imellom!
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Fjerde uke
• Dette er årets første «linjeuke». Da har vi teater/musikalfag hver eneste dag. Det
er ikke fellesfag eller valgfag denne uken. Det vil bli både sminkekurs og
forberedelser til arrangementet Aktiv for andre (der du skal opptre foran 2000
barn og unge!!!). I tillegg begynner vi arbeidet med ”10 min. program” – som vil
inneholde både en monolog, sang og bevegelsessekvens.
• Helga 15. - 17. september drar vi til Lillehammer og deltar på ulike teaterkurs på
Norsk Amatørteaterfestival. Vi får også med oss finalen i NM i teatersport for
amatører.
På skolen vår er vi opptatt av å være bærekraftige og det vil bli enkelte dager hvor
selvberging står som eget tema på semesterplanen.

HUSK:
Du vil ha behov for bevegelig tøy som arbeidstøy. Fint om du har en svart bukse og svart
t-shirt/genser som kan være grunnkostyme og daglig arbeidstøy.
Et par gode sko til innebruk, gjerne med myk såle, trenger du også.
Sovepose og liggeunderlag kan være kjekt å ha med.

Linjetimene på høstsemesteret er med Glenn Luijbregts og på vårsemesteret er de med
meg. Vi gleder oss stooooort!
Er det noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med skolen: post@elverumfhs.no
eller med meg, Beate: beate@elverumfhs.no.
Vi ønsker deg en riktig god sommer
og vel møtt til skolestart til høsten.
Sees snart! 
God hilsen fra Glenn og Beate
lærere i Teater/Musikal

