
Teater Aftale - en ny digital løsning for teatermanuskripter

At øve teater efter digitale manuskripter lyder måske som gammel vin på nye flasker. 
- og det er det faktisk også!

Men den nye Danteater app indeholder store fordele for både lærere og elever.

Abonnementsordning - All inclusive
Teater Aftale er en abonnementsordning, hvor kommunen køber adgangen for skolen.
Som lærer skal du derfor hverken bekymre dig om at betale for rollehæfter eller forfatterafgift - for der er 
taget hånd om rettighederne.
 
Nemt for læreren
Det hele bliver styret via UNI-login.
Som lærer har du mulighed for at læse ALLE stykker i Dansk Teaterforlags repertoire for børn og unge.  
Du kan også lytte til musikken og se noder mv.
Du kan dele dine skuespil med kollegerne, så I sammen kan finde frem til det stykke, I gerne vil bruge.
Du kan se antal af replikker og sang for hver rolle - og tildele eleverne roller.
Herefter er både manuskript og evt. musik til rådighed for alle medvirkende og læreren kan f.eks. give kom-
mentarer er alle medvirkende på en gang.

Med andre ord: Ubegrænset antal rollehæfter, ingen returnering, ingen økonomi for klassen, alle rettig-
heder overholdt og et godt overblik.

Nye elev-features
Eleverne snydes heller ikke for smarte features. F.eks. kan man få læst sine replikker højt med IntoWords 
eller få dem fremhævet med en farve. Eller hvad med lydmodulet, hvor alle kan optage egne replikker og 
gøre dem tilgængelige for resten af holdet? På den måde kan man øve derhjemme med sine klassekamme-
rater som medspillere.
Man kan også skrive kommentarer til sine egne replikker, ligesom man kan sende både lydoptagelser og 
kommentarer til sin lærer for kommentering. 

Til både lærer (instruktør) og elev (skuespiller) har vi lavet videoklip med tips og idéer samt dramaøvelser.

Brug teater i den daglige undervisning
Det hele behøver ikke være skolekomedie. Selvom der spilles skolekomedie i 6. klasse, kan indskoling 
udmærket beskæftige sig med f.eks. fortælleteater med H.C. Andersen eller Ole Lund Kirkegaard samtidig. 
Nogle gange er det bare sjovere at lege/spille roller end at få historierne læst højt.
Der er med andre ord masser af muligheder for at udnytte de mange manuskripter i app’en.

Ring til os og hør, om din kommune allerede har købt et abonnement for din skole: 75 56 87 88.

Alle skuespil findes 
i den nye app



Rollehæfterne fås til iOS (iPhone og iPad) og Android (smartphone og tablet). Adgang styres via UNI-Login.

Læs beskeder, giv kommen-
tarer og feedback til eleven

Skift skriftstørrelse,  
lysstyrke m.m.

Se antal sange og replikker 
for den enkelte rolle

Tildel dine elever roller og 
se, hvem der spiller rollen

Indtal replikker, så alle kan 
øve efter dem hjemme

Marker rolle og replikker 
med farve

Få replikken læst op med 
IntoWords

Skriv eller indtal besked til 
læreren / note til dig selv

Optag replikker og del med 
lærer eller alle

Læreren giver adgang til de medvirkende. Vælg så mange, du vil.

DANSK  
TEATERFORLAG

i samarbejde med


