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Fag 
Dansk, historie, samfundsfag, 
filosofi, drama, design, musik 

og psykologi 

Trinmål 
Brug professionelle scene-

kunstnere til at opfylde trin-
målene i for eksempel dansk 

og drama for 8. klassetrin 



ER DU LÆRER FOR EN 8. KLASSE?
TEATRET MASKEN INDSAMLER HISTORIER TIL NY UNGDOMSFORESTILLING

Den Første Gang
Emnet er ”Den Første Gang”, og der er mange første gange, f.eks. første gang jeg løj, første gang jeg tog 
stoffer, eller første gang jeg oplevede intimitet, første gang jeg så min far græde eller første gang jeg kys-
sede og meget mere. En oplevelse der gjorde, at man ikke er den samme som før, et vendepukt i livet.

Vi giver unge mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser, tanker og drømme.

Lad dine 8. klasses-elever bliver medskabere på næste års ungdomsforestilling på Teatret Masken.
 
Workshoppen finder sted i løbet af foråret og vil foregå på Teatret Masken. Vi vil sammen søge ind i de 
unges følelser og liv - dette vil munde ud i en ungdomsforestilling i foråret 2020.

Book allerede nu én dag, se på forsiden hvilke dage der er i spil. Workshoppen er fra kl. 10.00-13.30. Her 
vil 3 professionelle scenekunstnere arbejde med øvelser inden for teater, interviews og samtale. Der er 
plads til 2 klasser pr. dag. 

Har I lyst til at være med?
Så ring på tlf. 54 732 732 og hør nærmere om ledige datoer! Du kan vælge mellem:
26. marts, 29. marts, 2. april, 25. april, 26. april, 29. april, 30. april, 1. maj, 2. maj og 3. maj
Inden du ringer:
- I skal være på Teatret Masken én dag fra kl. 10.00-13.30.
- En lærer skal være til stede og sørge for ro og orden, så vi kan arbejde i dybden.

Ungdomsforestillingen “Den Første Gang” vil kunne opleves 2. - 20. marts 2020, når eleverne går i 
9. klasse.

Søg om gratis transport til og fra teater 
Skoler i Lolland- og Guldborgsund Kommune kan søge transportudgifter dækket via Kulturtjenestebussen.

Voldgade 1
4800 Nykøbing Falster
Tlf. 54 732 732
info@masken.dk Følg Teatret Masken på Facebook! 

WWW.masken.dk


