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Elsker du teater, performance eller improvisation så er Det Tomme Rum lige noget for dig. Det står 
klar til at blive fyldt op med alle de fede oplevelser og muligheder som følger med at kaste sig ud 
på dybt vand og turde at satse sig selv. 
 
På Mulernes Legatskole er der en lang tradition for at arbejde med kreative og kunstneriske 
udtryk. I Det Tomme Rum giver vi i skoleåret 17/18 mulighed for at prøve kræfter med særligt det 
improviserede teater og denne genres mange forskellige udtryk.  
 
Tilbuddet er for alle som har lyst til at prøve kræfter med teater og improvisation. 
 
Der vil her være tale om små workshops, hvor man både kan prøve sig selv af og bygge videre på 
en kærlighed til teateret. De forskellige workshops vil fokusere på de praktiske øvelser på gulvet. 
Der skal grines af og med hinanden, men også udvikles på de individuelle artistiske ambitioner. 
 
Første workshop fordeler sig over tre onsdage, i lokale 017 
Onsdag d. 04.10 Kl efter 8 modul og to timer frem.  
Onsdag d. 11.10 Kl efter 8 modul og to timer frem.  
Onsdag d. 01.11 Kl efter 8 modul og to timer frem.  
Her vil vi arbejde med grundideen om improvisationsteater og 
teatersport. Gennem forskellige øvelser og lege vil vi opbygge 
en værktøjskasse som kan bruges både i klassik teater, musicals 
og improvisations teater.  
 
Lørdag d. 25.11 12-15 i lokale 110 
Vil der være en workshop, hvor vi arbejder, men en Chicago 
baseret form for improvisation. Her er der i højere grad er fokus 
på den længere sammenhængende improvisation og det at give 
noget af sig selv når man går på scenen. Igen er alle 
velkommende til at deltage.  
 
Lørdag d. 13.01 12-15 i lokale 110 
På den sidste Workshop i efteråret arbejder vi med devising, en teaterform, hvor vi inden for 
specifikke rammer skaber vores egne små forestillinger og udtryk. 
 
Find Det Tomme Rum på facebook og hold øje med samlingerne, hvis du gerne vil være med. 
https://www.facebook.com/groups/1710897955876826/ 
 
Med venlig hilsen Sune Roholt - dramalærer 
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