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Teater Aftale

Teater Aftale 
Gør det nemt og billigt at spille  
teater i skolen!

i samarbejde med

Læs mere på 

www.mv-nordic.com/teateraftale

Eller ring til os og hør, om din kommune allerede har købt  

et abonnement for din skole!

©Saltkråkan AB

”En skoleforestilling er ikke bare en slappe-af-oplevelse for  

de medvirkende. Der bliver stillet krav, og der arbejdes rigtig 

hårdt mod et fælles mål, hvor afhængigheden af hinandens 

præstationer er langt vigtigere end i den daglige undervisning. 

Jeg oplever altid en langt større motivation fra eleverne, når 

vi arbejder med skuespil, end når der skal bøjes udsagnsord  

– de gør sig virkelig umage.”

  Claus Johansen, lærer på Erritsø Fællesskole



Lav kommentarer til dig 
selv eller alle

Få eller del inspiration med 
andre lærere.

Tildel dine elever roller. Så 
markeres den automatisk.

Både musik og noder er 
lige ved hånden

Få replikken læst op med 
IntoWords

Optag replikker, så alle kan 
øve efter dem derhjemme.

DANSK  
TEATERFORLAG

i samarbejde med

Spil teater – All inclusive!
Teater Aftale giver fuld adgang til alle de kendte og elskede skuespil og 

musicals, som opføres i folkeskolen. Med abonnementet kan I spille så 

mange forestillinger og bruge så mange tekster, I har lyst til – uden at 

det koster ekstra (forfatterafgiften er inkluderet). 

Der opføres rigtigt meget teater ude på de danske skoler – i indskolingen, 

på mellemtrinnet med den årlige skolekomedie og som drama i udskolingen. 

Men det hele behøver ikke at være skolekomedie. 

Nye pædagogiske muligheder

Gør danskundervisningen levende
Netop fordi skolen har fri adgang til teksterne, 
er der rig mulighed for at bruge teksterne i 
danskfaget generelt. Lav fx Ole Lund Kirke-
gaard eller H. C. Andersen som fortælleteater 
i stedet for selvlæsning – og lad eleverne 
eksperimentere med at indtale deres replikker 
og dele dem med læreren og kammerater. 
På den måde kan man øve derhjemme med 
sine medspillere.  

Materialets dramaøvelser giver desuden 
tips til skuespilteknikken.

Der er en rolle til alle …
Med de digitale manuskripter kan du motivere 
elever, der ofte holder sig tilbage i dansk-
undervisningen. 

Læse- og skriveusikre kan også være med, 
da alle replikker kan læses op. Når der er en 
mening med at læse, er det bare mere moti-
verende, og med Teater Aftale bringes en 
mere aktiv læringsstil i spil. 

Spar penge og besvær
Med fri, digital adgang til Dansk Teaterforlags materialer 
sparer I en række af de direkte og indirekte omkostninger, 
der er forbundet med at opføre et stykke på den ’traditio-
nelle’ måde: fx forfatterafgifter á 750 kr. pr. opførelse, 
porto, returnering, evt. ekstraleje og erstatning af rolle-
hæfter. Gå ind på www.mv-nordic.com/teateraftale, 
og se hvor meget du får for pengene.

Teater Aftale sikrer også, at skolen ikke behøver 
bekymre sig om at overholde reglerne for ophavsret. 

Få replikken læst  
op med IntoWords

Tildel dine elever 
roller, så markeres 
den automatisk

Få eller del inspiration  
med andre lærere

Teater Aftale fås til 
iPhone, iPad og web. 
Adgang styres via 
UNI-Login.

I får det hele! 
Aftalen indeholder hele Dansk Teaterfor-
lags repertoire af populære skuespil og 
musicals for børn og unge: Bølle-Bob, 
Skatteøen, Lille Virgil, Folk og røvere i 
Kardemommeby, Otto er et næsehorn, 
Pippi, Mordet på skoleinspektøren, Klods 
Hans, Gummi-T, Ali Baba, Kærlighed ved 
første hik og mange, mange flere. 

Nemt og effektivt
Skolens lærere får digital adgang til alle 
manuskripter, noder og al musik og kan 
samarbejde om valg af skuespil og dele 
forslag med hinanden. Lærerne skal hver-
ken rekvirere rollehæfter til gennemsyn 
eller bøvle med at returnere dem efter 
opførelsen.

Lav kommentarer  
til dig selv eller alle

Både musik og noder 
er lige ved hånden

Optag replikker,  
så alle kan øve  
efter dem  
derhjemme
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