
SAFE
SPACE

OPLEV LIVE-TEATER HJEMMEFRA

AAAAA
SCENEBLOG 

AAAAA
MORTEN BUCKHØJ

AAAAAA
BROADWAY WORLD

AAAA
FREDERIKSBORG AMTS AVIS

AAAA
KOP KULTUR

AAAA
KULTURKUPEEN

AAAA
GREGERS DH

AAAA
CPH CULTURE 

AAAA
QX28

DDDD
UNGT TEATERBLOD 

AAAA
POV INTERNATIONAL

CCCCC
KULTURKONGEN.DK

NYT DANSK DIGIDRAMA 

DRAMA I  GYMNASIET
O P G A V E R



2

KÆRE ELEV

Du skal nu arbejde med forestillingen SAFE SPACE

Undervisningsforløbets tema er benspænd og digidrama.

Undervisningen forløber sig over 4 moduler og du kommer til at arbejde både praktisk 
og teoretisk. 

God fornøjelse!
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FORESTILLINGSANALYSE 

I dette modul skal I lave en forestillingsanalyse. Forestillingsanalysens formål er at 
styrke jeres bevidsthed om hvordan SAFE SPACE formmæssigt adskiller sig fra det vi 
som regel forbinder med teaterforestillingen. Desuden skal I i fællesskab på klassen 
udforme jeres egen definition af genren ‘digidrama’. 

a Forestillingens indhold 
· Giv et kort referat af handlingen 
· Hvad er forestillingens vigtigste temaer?

b Forestillingens form 
· Beskriv de forskellige rum/platforme hvori/hvorpå forestillingen udspiller sig. 

c Forestillingens beskuerforhold 
· Hvilken rolle tilskrives beskueren i forestillingen?

d Perspektivering  
· Hvordan adskiller SAFE SPACE sig fra det I som regel forbinder med en teater- 
  forestilling.  
· Har I oplevet forestillinger, som på lignende vis beskæftiger sig med digitale  
  platforme? 

e Digidramaet som genre 
· Teater V kalder SAFE SAPCE for et digidrama. Kom med jeres eget bud på hvilke  
  krav en teaterforestilling skal opfylde, for at kunne tilskrive sig denne genre.  
  Overvej herunder forestillingens platforme, beskuerforhold og dens forhold til tid.

f Digidramaets krav til indhold 
· Overvej hvilke krav digidramaet stiller til forestillingens indhold?

1. MODUL

OPGAVETYPE

Forestillingsanalyse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde, Plenum

PERSPEKTIV

Reflekterende
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BENSPÆND OG KREATIVITET  

SAFE SPACE og Future V er skabt som resultat af covid-19 og nedlukningen af DK, som 
også betød at vi i en periode ikke måtte gå i teateret som vi plejer. I dette modul skal 
i arbejde med benspænd og kreativitet. I første del vil I blive introduceret til begrebet 
benspænd og I skal i grupper besvare følgende arbejdsspørgsmål og producere ben-
spænd tiltænkt digidramaet. Når spørgsmålene er besvaret, samles der op i plenum. 

Arbejdsspørgsmål

a Hvad er et benspænd?

b Hvad er benspændenes funktion i den kreative proces? 

c Hvilke benspænd har været udgangspunktet for SAFE SPACE? 

a Kan i komme i tanke om andre kulturproduktioner, som er skabt i forbindelse med 
covid-19 og med omstændighedernes begrænsninger som benspænd?  

b Find på 3-4 realistiske benspænd, som kan skabe grobund for kreativitet i jeres 
egne digidramaer. Benspændene kan enten relatere sig til digidramaets indhold 
eller til digidramaets form. Relaterer benspændet sig til formen, skal den kunne 
eksistere inden for den genredefinition I i fællesskab har lavet.  
 
Eksempel på benspænd til indholdet: Handlingen skal udspille sig i en dystopisk 
fremtid.  
 
Eksempel på benspænd til formen: Karaktererne må aldrig befinde sig i samme 
lokale.

I modulets anden del skal I i grupper producere jeres egne digidramaer på baggrund af 
holdets egen definition af genren og med udgangspunkt i 2 vilkårlige benspænd trukket 
fra puljen. 

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

PERSPEKTIV

Reflekterende

OPGAVETYPE

Øvelse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

PERSPEKTIV

Deltagende

2. MODUL 
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ARBEJDE VIDERE

I dette modul skal I arbejde videre med og færdiggøre jeres digidramaer. 
I skal bruge modulets sidste 10 minutter på i gruppen at reflektere over benspændenes 
betydning for jeres kreative proces. 

3. MODUL

OPGAVETYPE

Øvelse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

PERSPEKTIV

Deltagende,  
reflekterende
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VISNING 

I dette modul skal I vise jeres digidrama for holdet. Efterfølgende skal I i plenum dis-
kutere benspændenes betydning for den kreative proces. 

4. MODUL

OPGAVETYPE

Visning

ARBEJDSFORM

Plenum

PERSPEKTIV

Tilskuende,
deltagende,  
reflekterende




