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DU FÅR BOOSTET DINE EVNER PÅ EN SCENE OG DU VIL MÆRKE FORANDRING PÅ FLERE PLANER  

 

Lotte Arnsbjerg har arbejdet som drama og performance coach gennem 30 år, og er ekspert i at 

fremkalde det unikke udtryk hos mennesker.  Der skabes et trygt rum, hvor det er både sjovt og let 

at overtræde sine grænser, og alle får nye redskaber og viden med hjem til den personlige drama 

værktøjskasse.  

 

Gennem to dage vil vi arbejde med: 

 

· Scenisk kompetence 

· Improvisation 

· Samspil    

· Bevægelse 

· Nuet som medspiller 

· Transformation af nervøsitet / uro til scenisk power  

· Den personlige udstråling og karisma 

· Tekst   

· Afspænding 

 

Kurset tager fat i dig lige dér hvor du er nu -  og bringer dig videre til mere frihed på scenen, 

stærkere udstråling, og en mærkbar personlig gennemslagskraft.  

Dette kursus vil vise dig, at det er muligt at transformere uro, sceneskræk, negative tanker om dig 

selv til din unikke personlige power. Modstande og blokeringer i dig kan blive til dine stærkeste 

kort og bevæge mennesker på et dybt og vedkommende plan!   

Vi vil lege og gå i dybden - og   

du er ikke den samme efter kursus - men på den gode måde. 

 

 

Impro teater 
DRAMA KURSUS MED SKUESPILLER, INSTRUKTØR OG 

PERFORMANCE COACH LOTTE ARNSBJERG.   



Stage fight 
 

 

På dette forløb får du chancen for at prøve kræfter med stage fighting og action på film og teater. 

Det er fysisk undervisning med plads til sved på panden. 

Du vil få et indblik i, hvordan man arbejder med stagefight, samt du vil opnå en grundlæggende 

viden om selve kunstformen. 

Træningen er for alle niveauer, så du kan sagtens deltage selvom du aldrig har prøvet kræfter med 

stagefight før. 

Deltagerne bliver taget igennem arbejdet med actiondesign og koreografi. Lær hvordan du sætter 

en fed kamp sammen og hvordan man får mest ud af samarbejdet med kameraet. 

Om du er til gammeldags bar-slagsmål, Game of Thrones' sværddueller eller The Matrix' ultra 

koreograferede kung fu er ikke afgørende - teknikkerne og principperne bag er præcis de samme. 

 

Joon Poore : Jeg blev uddannet på the International Stuntschool of Seattle 

og har arbejdet i branchen siden 2006. 

Jeg har erfaring med alt fra slåskoreografier, våbentræning, til hårde 

body stunts og wiretræk.  

Jeg er derudover også underviser i Stunt/Stagefight for Dansk Skuespil 

Forbund samt Scenekunst skolerne. 

Jeg er ejer af stuntfirmaet JPSTUNTS, og arbejder på feature film, tv-serier, 

musik videoer, musicals, operashow, teater og live-action shows. 

 

Sofia Mathilde: Jeg er en af de få stuntkvinder vi har i Danmark.  

Jeg har erfaring med stunt på film og tv i Danmark og udlandet.  

Jeg er elite gymnast og kampsportsudøver, jeg er body doubler for en 

del forskellige kvinder i filmbranchen, og er trænet i hårde fald og 

wiretræk. 

Jeg underviser i performance for forskellige danse og gymnastik 

forbund, og er også medunderviser i stunt for scenekunstskolerne. 

 

 

 

Med Joon Poore og Sofia Mathilde 



 

 

Instruktion – med nye medier.  

 

I denne weekend vil vi arbejde med instruktion og 

instruktørens funktion, når man har et hold, der spænder 

vidt i alder og erfaring. 

I takt med at vores medlemmer når puberteten, taber vi ofte 

vores medlemmer – derfor vil jeg introducere mere teknologi 

og brug af telefon og kamera i vores workshop. 

 

Vi vidensdeler, arbejder i grupper, går selv på gulvet – og vil denne gang også arbejde i cross 

media, da vi oftere ser storskærme, ”for-film” til forestillinger og pause tableauer blive brugt. 

 

Vi kommer til at berøre skuespil på film, basis viden til filminstruktion og redigering. 

Du skal blot medbringe telefon og oplader – og har du en MAC computer med Imovie er det 

perfekt! 

Til lydoptagelse bruger vi telefon og alm. headset – og du må gerne downloade gratis 

lydredigerings program ”Audacity”, da vi vil kigge på hvordan vi kan lave lydkulisser og bruge dem 

aktivt til at understøtte en scenefølelse. 

 

Jeg glæder mig til en sjov og udviklende weekend, hvor vi altid tager afsked med hinanden med 

hovederne boblende af nye ideer til de næste produktioner på vores scener!  

 

  

Instruktion 
Med Dorte Römer 



DATS Sønderjysk kreds Røndhoved kursus 2022 

 

Dato: 11.11 -13.11 

Sted: Rønshoved højskolede, Højskolevej 4, Rønshoved 

Tilmelding: Datssyd.com – under Kursus.  

Pris: Medlem 1.500 Ikke medlem 2.200  

Hvis din scene/gruppe er medlem af DATS kan de sende 2 afsted til medlems pris.  

Efter 2 års aflysning er vi nu klar til et Rønshoved kursus. Datoerne er flyttet men det 

er stedet ikke, og vi glæder os til at tage imod jer.  

Kurset foregår på Rønshoved Højskole. Et fantastisk sted – næsten lige ned til 

vandet. Kurset er med overnatning og forplejning.  

VI bruger kun professionelle undervisere. Og disse undervisere har det bedste 

materiale til den bedste weekend i dit liv! Det er en weekend hvor du vil få ny 

erfaring med det vi alle elsker, teater.   

Følg os gerne på facebook-del gerne vores opslag, så vi kan komme ud til så mange 

som muligt med dette skønne kursus.  

 

Tilmelding senest 1.10.2022 på datssyd.com 

 

Har du problemer eller spørgsmåle- kontakt da kursus lederen Kristina Gude-Hansen 

Formand@datssyd.com mobil 20848180 efter kl. 14.00 

 

Vi ses! 

mailto:Formand@datssyd.com

