
Workshop:

«Karakterarbeide og scenisk situasjonsforståelse for dansere»                     
med danser, koreograf og regissør Erlend Samnøen.
DATO: 22.11.2015                                                                                                         
KL:  10.00 - 16.00                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo.                       
PRIS MTF Medl.: kr. 450,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 550,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no Max antall: 10 stk.                                                                       
KRITERIER: Ung proff/ Erfaren Proff.                                                                            
ANNET: CV dokumenteres ved påmelding.

Kursinfo: 
Kurs i grunnleggende karakterarbeide og scenisk situasjonsforståelse for dansere.
Det fokuseres på danserens skuespillerarbeide i musikalforestillinger. Hvordan arbeider man frem 
en karakter? Hva slags spillerom finnes for danseren innenfor det koreografiske materialet? 
Hvordan driver man som danser et selvstendig karakterarbeide i en musikalforestilling? 

Form: Gruppe arbeid, og en til en arbeid.
Formål: Kurset fokuserer på danserens rolle i en musikaloppsetning, og søker å finne verktøy 
danseren kan benytte seg av i arbeidet med karakter.
Mål: Økt forståelse for prosess ved karakterarbeid, som videre styrker utøverens muligheter for 
arbeid.

Dagsplan:
Første del av dagen jobber kursdeltagerne sammen i en gruppe. Workshopen begynner med en 
fysisk oppvarming, deretter er det samtaler om kursets tema og noe arbeid med viewpointsteknikk. 
Siste del av dagen jobber utøverne en og en på gulvet med veiledning.
 
Forberedelser: Ingen.
Ta med: Treningstøy og sko til å danse i (joggesko holder).

Om Kursholder: Erlend Samnøen, utdannet danser ved 
Statens Balletthøgskole. Jobber som danser, skuespiller, 
koreograf og regissør. Har hatt regi og koreografi på bl. a 
"Den Uendelige Historie" på Hålogaland Teater, "Bør 
Børson Jr." og "Jul i Prøysenland" på Trøndelag Teater, 
"Lucia di Lammermoor" på Operaen i Kristiansund og 
"Krig og Fred" på Teaterhuset Avant Garden, 
Trondheim. Har vært koreograf på bl a forestillingene 
"Spring Awakening", "Et Dukkehjem" og "Den Siste 
Viking" på Trøndelag Teater og "Verdas mest forelska 
par" på Det Norske Teatret. Har som utøver medvirket i 
en rekke forestillinger, bla "Bankerått" på 
Nationaltheatret, "Frank" på Det Norske Teatret, 
"Lindås" av Eirik Fauske på Black Box Teater og 
"Hamburger Allee" av Henriette Pedersen på Black Box 
Teater. Driver sammen med Morten Espeland kompaniet 
YMIST. som våren 2015 har premiere på forestillingen 
EDDA/voluspå på Nynorskens Hus i Oslo.
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