MUSICAL – OG
TEATERLINJEN TAGER PÅ
STUDIETUR
Kære
Mandag d. 23. oktober er vi blevet inviteret til på
besøg på Morsø Gymnasium, der som det eneste
gymnasium i Danmark kan tilbyde Dramatik på A-niveau. De har sat et program
sammen for os, der består af workshops, rundvisning og information om gymnasiet
og det dertil hørende kollegium. Endvidere samarbejder Morsø Gymnasium med
Limfjords Teateret og talentlinjen TeaterTalentMors, og om aftenen er vi så heldige
at komme til forpremiere på teaterkoncerten
”Ulvehøjen”.
Vi glæder os, og håber vi får en super tur
sammen!
Kærlig hilsen
Ann og Sarah

Her kan du finde mere info om:
Om Morsø Gymnasium: http://morsoegym.dk/
Om Teaterlinjen: http://morsoegym.dk/2016/12/08/url2/
Om Dueholm kollegiet: http://morsoegym.dk/praktisk-info/dueholm/
Om TeaterTalentMors: http://www.limfjordsteatret.dk/teatertalentmors/
Om forestillingen ”Ulvehøjen”:
https://limfjordsteatret.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/65523?&q=37893d66-d294-4ecf9659-dfd3fc1a3067&p=d3b93aa9-9a93-4b6f-898c-

ad95d49c4d3c&ts=1507710461&c=billetten&e=201702&rt=Safetynet&h=417f1e2fa8d5ab1dcd8f1
1368eb24630

Program for besøg mandag den 23. til tirsdag den 24. oktober
8.00

Afhentning på Askov Efterskole af Midtmors Taxi og Turist

10.30

Ankomst – I møder vores dramalærer Julie

10.55-12.10

Shakespeare workshop i to hold med vores dramaelever fra
3.g

12.10-12.35

Frokost med dramaelever (Lærerne spiser frokost på
lærerværelset)

12.35-13.00

Rundvisning på skolen af dramaelever

13.00-13.30

Studievejleder Mads Dam og vicerektor Birgitte Martiny
fortæller om stx og studieretninger

13.40-15.00

Julie holder workshop om K. Johnstone for gæster og
dramaelever

15.00-16.00

Besøg på kollegiet og info ved vores sociale vicevært, Per
Hvass

16.00

Pause – der gøres klar til aftensmaden

17.00-18.15

Aftensmad på lærerværelset

19.00

Forpremiere på ”Ulvehøjen” på Limfjordsteatret

20.30 – 21.00

Teater Talent Mors – om Limfjordsteatrets grunduddannelse i
skuespilteknikker.
Kort info om samarbejde med
Jesperhus

21.30-22.00
lærerværelset

Godnat-snack og hygge på
Overnatning i C7 og C8

07.30-08.00

Morgenmad
Farvel og tak for denne gang

DET PRAKTISKE:
HVOR:

Morsø gymnasium
Limfjordsvej 95
7900 Nykøbing Mors

MAD:

Vi medbringer madpakker til frokost, og får aftensmad med
fra køkkenet. Tirsdag morgen sørger Morsø Gymnasium for
morgenmad til os.

BUSTUREN:

Tager ca. 2 ½ time, så medbring en bog, musik, din
hovedpude el. lign J

OVERNATNING:

I C7 og C8. Der vil være mulighed for at tage bad i deres
omklædningsrum.

PAKKELISTE:
- Sovepose
- Liggeunderlag
- Hovedpude (Rar at have i bussen! J)
- Toiletgrej (Tandbørste og deo er et minimum)
- Håndklæde
- Regntøj (Vi skal gå over til kollegiet og også til Limfjords
teateret)
- Et ekstra sæt tøj.
- Nattøj (Det kan godt blive køligt, så tænk på at pakke en
varm trøje og sokker)
- Lidt snolder at hygge med i bussen og om aftenen (men
INGEN chips i bussen! ;-) )

