Forårsfestival på Marselisborg Gymnasium
onsdag den 16. maj kl. 19.30
Skoleåret nærmer sig sin afslutning og for de kunstneriske fag betyder det, at vi er i fuld gang med
eksamensforberedelser. Denne kunst har brug for et publikum, og vi vil rigtig gerne vise familie og
venner, hvad vi har arbejdet med.
Vi starter aftenen sammen kl. 19.30 og vil derefter udfolde et par timers underholdning. Vi vil gerne
give en mangfoldig oplevelse og har derfor sørget for, at I kan nå rundt og få en smagsprøve på alle
de kreative fag. Elever fra alle fag vil introducere jer for deres værker, og I vil kunne nyde et glas
vin/saftevand mm.
Billedkunst
Skolen modtog sidste år en stor donation fra Ny Carlsberg Fondet. Fire store danske samtidskunstnere
Julie Nord, Martin Bigum, Jesper Christiansen og Kathrine Ærtebjerg har udsmykket den nye undervisningsfløj.
De tre billedkunsthold har lavet parafraser og remedieringer af den nye kunst og kastet sig ud i et
væld af eksperimenter. Vi glæder os til at vise jer en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, fx
videokunst, tegneserier, skulpturer, lydinstallationer, performances, malerier, tegninger og meget andet.
Drama
I drama har eleverne selv valgt, hvilket teaterstykke de vil arbejde med til eksamen. Grupperne er fra
2 til 4 medlemmer. De har ud fra teorier og teaterhistorie, som de har lært igennem året, skullet beslutte hvordan de vil arbejde med det valgte stykke, hvordan scenografien, kostumer mv. skal se ud.
Nu vil de gerne se, hvordan publikum reagerer ved at se deres stykker. Til denne aften har grupperne
udvalgt ca. 4-5 minutter af deres stykke, som de fremviser live for jer. De vil derudover forklare,
hvad resten af stykket byder på.
Musik
I musik har eleverne i den seneste tid arbejdet med dels et overordnet emne, som de arbejder med
teoretisk og analytisk, og dels har de valgt et sammenspilsnummer som de har arbejdet på at få til at
”swinge”. Det er det sidste, de vil give smagsprøver på denne aften, så fra begge musikhold skal I
høre de numre, som de har indstuderet og som skal bruges i tilfælde af en eksamen. Alle skal nemlig
enten spille eller synge til eksamen.
Mediefag
Alle film er korte produktioner, hvor eleverne selv har skrevet manus, filmet, klippet – og ofte også
spillet skuespillet. Der har ikke været genrekrav til deres produktioner, og langt hen ad vejen udspringer deres fortællinger af deres eget liv og det miljø de begår sig i til daglig. Der er film om kærlighed,
sociale dilemmaer, samvittighed og det til tider kryptiske teenage-sind på godt og ondt.
Vi håber, at alle familier vil bakke op om oplevelsen af elevernes værker! Tag gerne bedsteforældre
og venner med! Vi glæder os til at se jer.

Forårshilsner fra
Lærerne i de kunstneriske fag

