Morsø Gymnasium er Danmarks eneste
gymnasium med Dramatik på A-niveau
tilknyttet kollegium, madordning,
talentlinje og mulighed for
relevant studiejob…

Drama College

A-niveauet udvikler
dine evner indenfor:
•
•
•
•
•

Skuespil og instruktion
Innovation
Projektledelse
Samarbejde
Kommunikation

Vælger du studieretningen med Dramatik på Morsø
Gymnasium, har du faget på skemaet i alle tre år, du
går i klasse med skolens musikelever og bliver en del
af Drama og Musik College.
Du behøver ikke have stået på en scene før, du skal blot
have lyst til at udfordre dig selv og være nysgerrig efter at
lege og lære.

»

Drama var mit
kreative frirum

, hvor jeg
”Drama har været et frirum
re kreavæ
har haft mulighed for at
typer
tiv, for intelligens er jo mange
lligens,
intelligens. Der er sproglig inte
er der
matematisk intelligens og så
.”
også kreativ intelligens

«

Inge Thorup, student fra Morsø
tikelev.
Gymnasium og tidligere drama

Med Dramatik på A-niveau arbejder du med krop og
stemme, når du spiller en rolle. Du lærer at opsætte en
teaterforestilling med lys og lyd, scenografi og kostumer,
og du lærer om teatrets historie.
Dramatik som studieretningsfag åbner for
samarbejde med de andre fag, du har på gymnasiet.

Når du arbejder med Shakespeare i engelsk, kommer du
på gulvet og spiller scener fra det drama, I læser. Når du
skal planlægge lys til en forestilling, er det i samarbejde
med fysik og fysikkens love.
På A-niveau laver du skriftlige afleveringer i Dramatik ligesom i de øvrige fag på højt niveau.

Samarbejde med det
professionelle teater

Drama College udvikles hele tiden i et tæt samarbejde
med Limfjordsteatret og Jesperhus Showteam.
Undervisningen i Dramatik foregår i det flotte, nybyggede
Limfjordsteater og Morsø Teater. Mange dramaelever får
fritidsjob som scenemedarbejder ved Morsø Teater eller i
Jesperhus Showteam.

Dramatik på A-niveau er også:
• Workshops med professionelle
skuespillere, instruktører og scenografer
• Oplevelse af mindst 10 professionelle
forestillinger om året
• Studierejse i 2.g og møder med det 			
internationale teater
• Produktion af flere mindre og to større
projekter med fremførelser for et publikum

Det handler om meget mere
end skuespil:
• Du lærer at lede et projekt og organisere,
når du skal planlægge en teaterforestilling
fra start til slut
• Du lærer at tænke innovativt, når du skal
omsætte dine ideer i praksis
• Du lærer at bruge kropssprog og stemme
effektivt i kommunikation med mennesker i
forskellige situationer

Limfjordsteatrets Akademi
for Scenekunst
I fritiden kan du vælge at gå på Limfjordsteatrets 2-årige
grunduddannelse i skuespilteknik.
Her får du undervisning af professionelle kunstnere fra
ind- og udland, og du kommer til at medvirke i mindst
to professionelt opsatte forestillinger. Der er optagelsesprøve hvert andet år.

»

«

Drama giver en
forståelse af
mennesker

”Hver dag snakker
jeg med alle slags
mennesker fra narkomanen til arkitekten, og jeg skal
kunne tune mig ind
på, hvordan personen forstår sin
sygdom. Min gymnasietid med drama har
givet mig en forståelse for mennesker med
forskellige baggrunde og forskellige faggrupper og en evne til at sætte mig i deres sted,
som er uvurderlig.”

Paul Erik Landegent Peterslund, reservelæge,
student fra Morsø Gymnasium og tidligere
dramatikelev

Kollegium
På Morsø Gymnasiums kollegium bor mange af de dramatikelever, der kommer langvejs fra. Hver morgen er der
fælles morgenmad på gymnasiet for kollegiebeboerne,
og der er aktiviteter såsom fest, biografture og fælles
spisning. Kollegiets sociale vicevært, Per Hvass, hjælper
med alt lige fra at lappe cykel til at komme op om morgenen.
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