
Mentorworkshop:

«Mesterklasse i formidling av tekst og musikk»                     
med sanger og skuespiller Jannike Kruse.
DATO: 20.09.2015                                                                                                         
KL:  10.00 - 16.00                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo. Teorirom, 4 etg.                      
PRIS MTF AKTIV: kr. 350,-                                                                                     
PRIS MTF PASSIV: kr. 200,-                              
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no    Max antall aktive: 6 stk.                                                                 
KRITERIER:      
Aktive: Ung proff. 
Passive: Ung proff og siste års scenekunst-studenter.                                                                             
ANNET: Kategorien passive deltakere er med som «aktive» under Del 1 av dagen.     
CV dokumenteres ved påmelding.

Kursinfo: 
Hvordan kan du gripe fatt i en sangtekst slik at din formidling skal oppfattes som troverdig og sann? Skal 
man legge på fakter, melismer, og utenpåliggende uttrykk for å fremme betydningen av ordene, eller burde 
man skrelle vekk pynten for å få frem essensen av det man vil si?
Jannike Kruse vil på dette kurset ta for seg betydningen av historiefortellingen i et sanglig materiale, og hva 
som må til for at den skal oppleves som sann og ekte for lytteren. 
Det legges opp til eksempler og diskusjon, gruppearbeid, samt praktiske øvelser solo og i plenum.

Fokuspunkt: Historiefortellingen.
Form: Forelesning, gruppearbeid, mesterklasse.
Formål: Bevissgjøre utøverne på prosess for interpretasjon og formidling av musikktekstlig materiale.
Mål: Deltagerne skal sitte igjen med spesifikke verktøy for hvordan å arbeide videre med tolkning i sitt eget 
arbeide, samt ha fått en forståelse for hvordan og hvorfor tolkning er genuint personlig.

Dagsplan:
Del 1:
• Introduksjon
• Grundig puste- og sangoppvarming
• Metodearbeid: Fokus, bevissthet, tekst, musikk, forarbeid, historie, setting, tanke, rettning.
• Pause
• Gruppearbeid: «Sangtekst i ny kontekst».
• Lunch

Del 2:
• Mesterklasse, 20 min pr. deltaker.: prosess i tekst, tolkning og uttrykk. 

Forberedelser: aktive: 1 sang (gjerne en man strever med å få til). Sangen må kunnes utenat!

Ta med: aktive: Noe å skrive på og med, samt noter til selvvalgt sang.

mailto:henriette@musikkteaterforum.no


Om Kursholder:
Jannike Kruse: Jannike Kruse (f.1975) er utdannet ved Norges 
Musikkhøgskole og Teaterhøgskolen i Göteborg. Hun var nylig med i 
musikalen ”Det perfekte liv” på Kilden i Kristiansand, og er for tiden 
igang med sin andre soloplate – en musikalplate – sammen med pianist 
Morten Reppesgård. Hun har hatt sentrale roller i «Reisen til 
Julestjernen» (Nationaltheatret), «Annie get your gun» (Riksteatret), 
«Den syngende Frøken Detektiv» (Oslo Nye Centralteatret), 
«Fame» (Chat Noir), «Musikal Musikal» og «Hair» (Det Norske Teatret), 
«Spellemann på taket» (Oslo Nye Teater) m.m. 
Hun har også gjort flere tv-serier (bl.a. NRK’s «Hjem», TVNorge’s 
«Nissene på Låven» og NRK’s Lindell-serier), filmer (bl.a. «En ganske 
snill mann»), NRK Radioteatret («Lucifers by» og  «1984»), gitt norsk 
stemme til en rekke tegnefilmfigurer og sunget med diverse orkestre i 
inn- og utland, bl.a. Oslo Filharmonien, KORK, Stavanger 
Symfoniorkester, Marinemusikken, Göteborg Symphonic Band m.fl. 


