OmSorg
Vi vil alle igennem vores liv opleve, at vi skal forholde os til sorg.
Enten ved selv at være i sorg eller ved at være sammen
med andre i sorg. Det kan for mange – både børn og voksne være svært at sætte ord på sin egen sorg eller skulle være dén,
der gerne vil starte en samtale med en i sorg.

Plakat: Mette Bystrup

Folkekirken på Frederiksberg, Biblioteket Frederiksberg,
Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen og Teatret Riddersalen
tilbyder kunstneriske oplevelser, der kan være med til at åbne
for svære samtaler, til gavn og virke for både skoler,
institutioner og familier på Frederiksberg.
Vi har derfor følgende tilbud særligt rettet til skoleklasser.
Alle aktiviteter kan indgå i arbejdet med at styrke klassens trivsel
og fællesskab, eller de kan indgå i en faglig sammenhæng
i danskundervisningen.
Det er hverken et krav eller en hindring,
at klassen/elever i klassen har eller har haft sorg tæt inde på livet.
Der er fri entré til alle arrangementer. Af pladshensyn skal der
reserveres plads. Se hvordan under det enkle arrangement.
Pladsbestilling åbner torsdag den 5. marts kl. 10.00.

Sommerfugledalen

Et interaktivt kunstprojekt om sorg, døden og det evige liv
Om kunstprojektet:
På baggrund af litteratur som Inger Christensens
”Sommerfugledalen” og Astrid Lindgreens ”Brødrene
Løvehjerte” kan klassen arbejde kreativt med emnet sorg.
Det er lærerens eget valg, om man ønsker at inddrage
litteraturen som inspiration for klassen.
Byt 2 timer af skoleundervisningen ud med et
minikunstprojekt med en scenograf og en præst,
der handler om sorg. Vi kommer til jer, og medbringer
materialer til projekt “sommerfugledalen “.
Dobbelttimen består af et samtaleoplæg om døden
på ca. 20 min og dernæst en meget smuk lille
kunstopgave for børnene.
Elevernes værker bliver dernæst bragt til udstilling i
KU:BE, hvor de vil stå som offentligt kunstværk
i hele april måned.

Genre: Kunstprojekt
Idé og udvikling: Sognepræst Annette Molin Brautsch
og kunstner Dorte Holbek
Dato: ons. 25. og tors. 26. mar. kl. 12-14 – der er plads til én
klasse ad gangen.
Sted: på skolen
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Pladsbestilling: præst Annette Molin Brautsch,
amsc@km.dk / 30 28 20 21

Sorg – i børnehøjde

En musikalsk fortælling om at elske, miste og savne så det gør ondt
Om forestillingen:
Sorg er kærlighed, man ikke kan komme af med. Intet menneske går igennem livet uden at opleve sorg.
Og sorg kender ikke til alder. Den rammer også børn. Det kan være sorgen over en skilsmisse, en ven
der flytter væk, et familiemedlem der bliver alvorligt syg eller et dødsfald.
Biblioteket Frederiksberg præsenterer den prisbelønnede forestilling, der tager børnene med ind i
sorgens rum – og skaber fællesskab og forståelse, for sorg hverken kan eller må bæres alene.
Vigtig info til læreren: Det er et krav, at læreren har læst og forholdt sig til lærervejledningen i god tid inden
forestillingen. Vi anbefaler, at vejledningen læses igennem inden booking.
Hent lærervejledning ved at klikke HER
Genre: Teaterforestilling – af Teatergrad
Dato: ons. 15., tors. 16. og fre. 17. apr. kl. 9 og 10.30 – forestillingen spiller for én klasse ad gangen.
Varighed: 50 min. uden pause
Sted: Hovedbiblioteket, Falkoner Allé 3, 2000 Frederiksberg
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Pladsbestilling: 1 billet gælder til en klasse. Bestil billet via links:
15. kl. 9: KLIK HER
15. kl. 10.30: KLIK HER
16. kl. 9: KLIK HER
16. kl. 10.30: KLIK HER
17. kl. 9: KLIK HER
17. kl. 10.30: KLIK HER
Ved udsolgt: Skriv til asmy01@frederiksberg.dk hvis du vil på venteliste.

Historien om V

En sten fra mit hjerte

En eventyrlig opera om tab, savn og forsoning.

Et tre dages forløb med to workshops og et teaterbesøg

Cecilie Ekens anmelderroste børnebog ”V” bliver til
en musikalsk forestilling om en piges tab og sorg
over en forsvunden far og hendes brændende ønske
om at gøre alt godt igen uanset prisen.

Med udgangspunkt i billedbogen ”V” skal I sammen med
forfatter Cecilie Eken arbejde med at skrive korte tekster
om en sorg – noget, der tynger hjertet. Dagen efter
laver I sammen med musikeren Peter Bruun musikalske
kompositioner/lydlandskaber over jeres tekster.
I runder jeres arbejde af med at se den musikalske
forestilling ”V” på Riddersalen på dag 3.

Historien om V er en eventyrlig beretning om et barns
rejse ud i verden. En dannelsesrejse som byder på glæde
og smerte, humor og vrede, håb og erkendelse.
Barnet tager ud for at lede efter sin far, men finder noget
andet; nemlig sig selv og sin sorg – sin V.
Genre: Børnepera - Co-produktion af Zebu, Musikteatret
Saum og Den Ny Opera i Esbjerg.
Dato: tors. 16. og fre. 17. apr. kl. 10.00
Varighed: 50 min. uden pause
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Pladsbestilling: 1 billet gælder til en klasse.
Bestil billet via links:
16. kl. 10: KLIK HER
17. kl. 10: KLIK HER
Ved udsolgt: Skriv til anabela@riddersalen.dk
hvis du vil på venteliste.

Der er plads til to klasser. Se køreplan for klasse 1 og
klasse 2 her:

Forlæng teateroplevelsen
Tilbud om ”efter forestillingen-time” med højtlæsning af
Cecilie Ekens bog ”V” og dialog om teaterforestillingen
i klassen. Tilbuddet vil bidrage til at forlænge og
bearbejde teateroplevelsen i fællesskab i klassen
og kan især tænkes ind i danskundervisningen.
Når I har booket en forestilling, kan I booke en opfølgende time med børnekulturformidler Astrid Myrup
fra Biblioteket.
Genre: Højtlæsning og dialog
Dato: efter aftale (1-2 uger efter forestillingen)
Varighed: 60 min.
Sted: på skolen
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Bestilling: Send en mail til asmy01@frederiksberg.dk
med oplysning om skole, klassetrin, hvilken forestilling
klassen skal se, samt forslag til hvornår den opfølgende
time kan placeres. Der vil være begrænset antal af
opfølgende timer, som fordeles efter først til mølleprincippet.

Klasse 1
Dag 1: Tir. 14. apr. kl. 8-13 - Workshop med forfatter
Cecilie Eken på skolen*
Dag 2: Ons. 15. apr. kl. 8-12 - Workshop med musiker
Peter Bruun på skolen*
Dag 3: Tors. 16. apr. kl. 10-10.50 - ”Historien om V”,
børneopera på Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frb.
Klasse 2:
Dag 1: Ons. 15. apr. kl. 8-13 - Workshop med forfatter
Cecilie Eken på skolen*
Dag 2: Tors. 16. apr. kl. 8-12 - Workshop med musiker
Peter Bruun på skolen*
Dag 3: Fre. 17. apr. kl. 10-10.50 - ”Historien om V”,
børneopera på Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frb.
*I et klasseværelse med adgang til projektor/lærred/
smartboard til at vise slides på
Målgruppe: 5. og 6. klasse
Bestilling: 1 billet gælder til en klasse. Bestil billet via links:
Klasse 1: KLIK HER
Klasse 2: KLIK HER
Læs mere om forløbet på næste side.

Dag 1 - Cecilie Ekens workshop
Sorg er en følelse, vi ikke kan undgå her i livet, men det er ofte en følelse, der er belagt med tabu og er
svær at tale om. Især hvis vi går med sorgen alene, kan den blive tyngende, og det at dele den kan netop
give følelsen af, at der ”falder en sten fra hjertet”.
Med udgangspunkt i billedbogen “V” og musikteaterstykket “Historien om V” skal vi arbejde med at skrive
korte tekster om en sorg – noget, der tynger hjertet. Det behøver ikke at handle om en personlig sorg for
eleverne, vi nærmer os emnet på en måde, der skal være til at rumme for alle.
Gennem en vekselvirkning mellem korte oplæg fra forfatteren og skrivning skaber eleverne et prosadigt,
et rim eller en kort tekst om sorg, og deres værk skrives rent på computer, så det kan hænges op.
Som afslutning er det tanken, at alle elever med posca-tuscher udsmykker en sten med titlen på deres
tekster om en sorg. Når de går hjem, efterlader de hermed helt konkret en sten fra deres hjerte,
der sammen med deres tekster kan udgøre en lille udstilling.

Dag 2- Peter Bruuns musikalske workshop
Med udgangspunkt i det tekstarbejde, som eleverne har lavet dagen inden, laver vi musikalske
kompositioner. Kompositionerne kan være sange til noget af teksten, eller det kan være lydlandskaber,
som kan ledsage tekstoplæsning eller stå for sig selv. Jeg medbringer musikinstrumenter.
Hvis vi kan have et musiklokale med adgang til flere instrumenter, er det en fordel, men det er ikke en nødvendighed. Der skal meget gerne være plads til, at eleverne kan arbejde i mindre grupper, dvs. gerne 3-4
ekstra (evt. små) lokaler eller nogle gangarealer, hvor de kan sidde lidt for sig selv.
Dagen slutter af med, at eleverne spiller deres kompositioner for hinanden. Hvis det er muligt, kan vi invitere en anden klasse til en minikoncert.
Varigheden er ca. 4 timer, f.eks. kl. ca. 8-12 med afsluttende koncert kl. 11.30.

Dag 3- Historien om V
Cecilie Ekens anmelderroste børnebog ”V” bliver til en musikalsk forestilling om en piges tab og sorg over
en forsvunden far og hendes brændende ønske om at gøre alt godt igen uanset prisen.
“Historien om V” er en eventyrlig beretning om et barns rejse ud i verden. En dannelsesrejse som byder på
glæde og smerte, humor og vrede, håb og erkendelse. Barnet tager ud for at lede efter sin far, men finder
noget andet; nemlig sig selv og sin sorg – sin V.

For mere info om de forskellige
skoletilbud kontakt Anabela Lemos
på anabela@riddersalen.dk
eller på tlf. 3887 1819

