HF Arts – Drama

Hvorfor HF Arts - Dramatik?

Fagene

Interesserer du dig for teater og performance, og kan du lide at arbejde sammen
med andre om kreative projekter, er HF Arts
- Dramatik en fagpakke for dig. Vi arbejder
med at skabe og forstå teater, og vi lader os
inspirere i mødet med den professionelle
kunst, når vi går i teateret. Vi gør meget ud
af at samarbejde med andre, der også brænder for scenekunst. Derfor laver vi projekter
og forestillinger med andre kreative fag på
skolen, og vi tager på scenekunstfestival.
Vi får besøg af professionelle skuespillere,
og vi samarbejder med kulturinstitutioner i
Aarhus om konkrete projekter, sådan at dit
bidrag i undervisningen også gør en forskel
ude i det virkelige liv. Du vil opnå formidlingsmæssige kompetencer, som du kan anvende i jobs som lærer/pædagog, formidler
ved en kulturinstitution eller skuespiller.

På HF Arts - Dramatik skal du have dramatik B og retorik C. Begge fag
har en praktisk og en teoretisk del, som fylder lige meget. I den praktiske del i drama arbejder vi med fysiske øvelser på gulvet, hvor vi afprøver forskellige teaterformer og skuespilteorier. I det teoretiske arbejde
kobler vi teaterfaglige begreber på det fysiske arbejde og placerer det
i teaterhistorien. Vi laver iscenesættelsesprojekter med fokus på forholdet mellem afsenderen på scenen og publikum. Kommunikationssituationer er i centrum i retorik, hvor vi analyserer budskaber og argumenter fremsat af kunstnere, politikere og andre meningsdannere.
Samtidig arbejder vi med formidling af egne retoriske produkter.
Semestre

Obligatoriske
fag

Fagpakke
Valgfag
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1.

2.
2.
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3.
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Dansk A
Engelsk B
Dramatik C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Dramatik B
Retorik C
Frit valgfag B

” Århus Akademi er et fantastisk
” at være elev. Der er et godt miljø
sted
”enormt engagerede undervisere.
og
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!
Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende

Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

Kontakt
Kontor: 87 39 16 80
Email: kontoret@aarhusakademi.dk
Web: www.aarhusakademi.dk

Studievejledning
Åben for henvendelse på
alle skoledage: 9.15 - 14.00
Tlf. 87 39 16 80

