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 “Det er et godt initiativ og spæn-
dende projekt som jeg kun kan støtte op 
omkring. Jeg har til optagelsesprøverne 
bemærket en nedgang i ansøgere fra Fyn, 
så dette tilbud kan være med til at puste 
liv i de unge talenter. Det er et godt tiltag 
for Odense, og dem som har en drøm om 
at blive skuespiller.”     

Peder Dahlgaard
Leder af Odense skuespillerskole

Sådan kommer jeg videre: 
www.eliteteater.dk 
Info@eliteteater.dk 

for mere information og tilmelding.



Elite Teater Akademiet

Praktisk info: Kurset tager 17 uger fra 17. 
august til 18.december (dog ikke i uge 42) 
og foregår på 17:48 (Buchwaldsgade 48, 
5000 Odense C). kurset vil indeholde 30 
lektioner om ugen, og ligger i tidsrummet 
9.00 - 15.00 mandag til fredag.
Pris: 14.800 kr. 

For første gang på Fyn udbydes et drama kursus på 
højt niveau. 
Du drømmer om at blive skuespiller eller beskæf-
tige dig med teater som en del af dit fremtidige pro-
fessionelle liv. Elite Teater Akademiet tilbyder dig et 
intensivt, og engagerende kursus forløb i efteråret 
2015, hvor 15 kursister vil blive instrueret af profes-
sionelle undervisere i alle fagene. 
Kurset styrker dine færdigheder, dyrker dit tal-
ent, og giver dig teknik og kompetencer inden for 
skuespillet. Målgruppen er unge mellem 17 og 27 år, 
der udvælges via en forudgående optagelses sam-
tale.
De 17 uger vil indeholde forberedelse til landets 
skuespillerskoler, gæsteundervisere, foredrag, 
rundtur på et teater, og muligheden for at se og 
opleve forskellige forestillinger.

Til dig der brænder for teater og drama

Indsigt i skuespillerkunsten
(dagshold)

Skuespilteknik
- Tilstedeværelse på scenen
- Dialog og samspil på scenen
- Tekstarbejde
- Karakterarbejde

Monologtræning & tekstanalyse
- Forberedelse til optagelsesprøve
- Analyse af tekst & stykke
- Impro øvelser af karakter og situa-
tion
Fysisk træning
- Dans
- Akrobatik
- Stunt

Teori
- Teaterhistorie 
- Kunsthistorie 
- Filosofi

Stemmetræning
- Styr på stemmen
- Sangtræning
- Fortolkning og musikalsk udtryk 

Audition & Casting
- Film casting/ præsenter dig selv
- Gør indtryk til audition

*tilmeldingsfrist 1 maj


