SGK KØBENHAVN

3-årigt scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i
København for unge mellem 15 og 25 år.
Undervisning på højt niveau i skuespils- og
teaterfaglige discipliner som forbereder dig på
at søge ind på en uddannelse som fx skuespiller.

Har du talent og interesse for scenekunst?
Talent V-KG er et samarbejde mellem Teater V og Københavns
Åbne Gymnasium. Du bliver en del af et seriøst og professionelt
scenekunstnerisk miljø. Og du kan samtidig gå i gymnasiet og
tage en STX.
Alle unge med interesse for skuespil og teater kan søge ind og
udvælges ved en optagelsesprøve. Undervisningen foregår både
på Teater V i Valby og på Københavns Åbne Gymnasium, og
varetages af professionelle skuespillere og instruktører.
Du vil få udviklet dine kunstneriske formidlingsevner, kreativitet,
stemme, musikalitet, selvstændighed og samarbejdsevner
gennem praktisk og teoretisk undervisning, teaterproduktioner
og ekskursioner.
Hovedvægten ligger på den praktiske undervisning i skuespil og
det scenekunstneriske udtryk. Igennem undervisningen
forbereder du dig til at kunne søge optagelse på fx Den Danske
Scenekunstskole.
Et treårigt SGK-forløb består af 8 timers undervisning om ugen
fordelt på både morgener, eftermiddage og aftener. Går du
sideløbende på STX på Det Åbne Gymnasium er skemaet koordineret, så undervisningen ikke kolliderer, og så arbejdsbelastningen ift. fx store opgaver og teaterforestillinger er afstemt.
Du bliver en del af Hold 1, det første hold af 12 elever på
Talent V-KG. Efter planen bliver der optaget et nyt hold hvert
år, således at der i alt vil gå 36 elever på uddannelsen, når
den er fuldt indfaset.

Talent V-KG semester for semester
Første semester: Fysisk scenekunst, improvisation og devisingprocesser (med det formål at kunne lave forskellige former for
visninger).
Andet semester: Det sceniske udtryk og ensembleproduktioner.
Tredje semester: De traditionelle teatergenrer, karakterarbejde
samt tekstbearbejdninger.
Fjerde semester: Det moderne teater, deriblandt Brecht.
Forberedelse til optagelsesprøver.
Femte og sjette semester: Entreprenørskab, egenproduktion,
praktik og vejledning.
Hvert semester afsluttes med visninger, der præsenteres enten
for et internt eller eksternt publikum.
Ekskursioner mm:
Vi deltager hvert år på to professionelle teaterfestivaler og på
inspirationsture til aktuelle videregående uddannelser herunder
informationsaftener på Scenekunstskolerne.
Vi deltager i det landsdækkende Talentnetværk, hvor eleverne
møder unge, der går på SGK andre steder i landet.
Eleverne vil møde unge scenekunstnere fra hele verden,
da Talent V-KG er en del i et internationalt samarbejde
”Physical Theatre for Youth”.
Alle elever vil få coaching og forberedelse til optagelsesprøver
på de danske scenekunstskoler samt få kendskab og vejledning
til at søge andre teaterskoler.
Eleverne får mulighed for at se alle Teater V´s teaterforestillinger og gæstespil gratis.

Praktisk om Talent V-KG
Uddannelsens længde: 3 år.
Opstart: August 2022.
Omfang: 8 undervisningstimer om ugen.
Pris: 1.200 kr. pr. måned (10 måneder om året) i 3 år.
Der er et begrænset antal fripladser, man kan søge i forbindelse
med optagelsesprøven.
Antal pladser: 12. Heraf er 8 reserveret til elever, der søger ind
på STX på Københavns Åbne Gymnasium med opstart 2022.
Optagelse: Der skal ansøges om optagelse via Teater V’s
hjemmeside www.teater-v.dk. Når du har bestået optagelsesprøven til Talent V-KG, kan du ansøge KG på normal vis via
www.optagelse.dk. Vedlæg dokumentation på, at du har bestået
optagelsesprøven. Læs mere på om optagelse på gymnasiet på
www.kg.dk.
Ansøgningsfrist: 7. februar 2022.
Optagelsesprøve: Afholdes den 12. og 13. februar 2022. Du skal
have forberedt en monolog på max 3 minutter.
Du skal være fyldt 15 år, og må ikke være fyldt 26 år ved
uddannelsens start for at kunne søge ind.
Mere information: Leder af Dramatisk Center,
Gitte Gry Ballesheim på gitte@teater-v.dk

