Projekterne dækkes af midler fra
Københavns Kommune - og er derfor
GRATIS for skolerne.
Projekterne udføres som intensive
æstetiske læreprocesser af professionelle
scenekunstnere og kan variere fra 1-5 dage
- med forskelligt fokus på indhold og
fagrelation - med eller uden afsluttende
produktvisning.

Teaterbutikkens
Klasseprojekter
Fagrelateret scenekunst
for og med skoleklasser
i Københavns Kommune
Teaterbutikken har eksisteret siden 1979
og har en spændende historie med rige
erfaringer indenfor det teaterpædagogiske
arbejde med børn og unge. Teaterbutikken
har status som klub og drives af et team af
teateruddannede voksne.
Teaterskolen Teaterbutikkens lille scene
ligger i en charmerende gammel kostald i
“Det Børnekulturelle Område” i Den Brune
Kødby på Vesterbro og samarbejder med
Københavns Kommunes Musik- og Billedskole, med hvem vi også deler en stor
multisal på Musikskolen.

Teater, drama og scenekunst er et rigt og
mangefacetteret kunstfag i sig selv – men
kan også bruges til at belyse, inspirere og
beskæftige sig mere fysisk med temaer og
emner med faglig relevans for skolerne.
Teaterbutikkens projekter er både for
skolernes lærere og elever – og en god
mulighed for at tage klassen ud af deres
dagligdag og ind i et kreativt skabende
fordybelsesrum. Klassens sociale relationer
får et naturligt tjek efter i rammerne for
teatrets dedikerede fællesskab.
Hvert ½ år udsendes program med
projektbeskrivelser og praktisk info
om tilmelding mv.

Teaterbutikken har to funktioner: Dels en
workshop-del, hvor der udbydes klasseprojekter for folkeskolerne i Københavns
Kommune – og dels en teaterskole
normeret til 100 elever fordelt på tre
alderstrin.
Teaterbutikken har et stort netværk og
samarbejder med mange forskellige skoler,
institutioner, foreninger, museer og teatre
– både lokalt og globalt.
Teaterbutikkens Klasseprojekter
har eksisteret som et populært
og velbesøgt tilbud siden 2005
Hvert år udbydes 24 teaterforløb til
skoleklasser i København. Fra 2005-2014
har mere end 5.000 skoleelever fra ca. 55
Københavnske skoler deltaget i henved 240
forløb og ca. 60 forskellige teaterkoncepter.

Der er stor søgning til projekterne. Vil man
være sikker på at modtage Teaterbutikkens
aktuelle tilbud direkte, kan man blive
skrevet på mailingliste hos Teaterbutikkens
projektkoordinator Kirsten N. Rav via en
mail til kirsra@buf.kk.dk.
OBS: Teaterbutikken tilbyder også
teaterfaglige efteruddannelseskurser for
lærere, pædagoger og andre interesserede.
Velkommen i Teaterbutikken - og
på: www.teaterbutikken.kk.dk
… Find os også på facebook!

