
 
 
 

1 

Bilag 1. 
 
Oversigt over samarbejdspartnere mm. 

 
Sankt Annæ Gymnasium tog for 10 år siden initiativ til oprettelsen af KULT, som er et samarbejde 
mellem 4 hovedstadsgymnasier med fokus på kunstens og kulturens betydning for den almene 
dannelse og for det kreative og innovative arbejde i gymnasiet. KULT har sin egen hjemmeside, 
hvor man kan læse mere om samarbejdet og de projekter det har kastet af sig her: 
http://kultgym.dk/ 
 
Skolens forankring i KULT-samarbejdet vil komme den musikdramatiske studieretning til gode i 
form af de kontakter netværket har opbygget gennem de sidste 10 år til kunstnere og institutioner, 
og i form af arrangementer netværket kan være med til at understøtte. Samtidig forventer vi, at en 
musikdramatisk studieretning vil kunne være med til yderligere at udvikle KULT-samarbejdet. 
Nedenfor bringes en liste over udvalgte KULT-projekter 2011-17 med angivelse af 
samarbejdspartnere. 
 
Fra august 2018 udvides listen af samarbejdspartnere til også at omfatte Operaen i Malmø og 
Betty Nansen Teateret i København. 
Operachef Michael Bojesen, Malmø Opera, skriver: Malmø Opera vil rigtig gerne være med til et 
samarbejde og har i forvejen gode erfaringer med samarbejde med Lunds musicalgymnasium. 
Den kommende teaterchef på Betty Nansen, Elisa Kragerup, vil også gerne deltage i et samarbejde. 
Hun arbejder pt. med opsætningen af Othello på Det Kongelige Teater og tidligere udtalt til 
Børsen, at hun fik smag for instruktion, da hun på Sankt Annæ Gymnasium var til eksamen i drama. 
 
Hver vinter producerer Sankt Annæ Gymnasiums elever deres egen musical, SAG-show. En 
forestilling, hvor eleverne selv skriver manuskript og musik, instruerer og sætter i scene. Mere end 
halvdelen af gymnasiets elever deltager i opsætningen – uden hjælp fra hverken lærere eller 
eksterne rådgivere. En tradition der går tilbage til 1970’erne, hvor Peter Langdal var en af 
drivkræfterne som elev på skolen. 
 
Desuden har der på Sankt Annæ Gymnasium siden gymnasiereformen i 2005 været et tværfagligt 
samarbejde mellem musik og dramatik, som bl.a. har resulteret i flere musicalopsætninger, blandt 
andet ”Skønheden og Udyret” i 2015.  
 

 

http://kultgym.dk/
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Udvalgte KULT-projekter, 2011-2017 
 

 

 

Dato Projekter Tilrettelæggelse: 
KULT 

2011 

7. sept. kl. 

20.00 

Operaen: Tosca 

Forpremiere 

Målgruppe: 

500 elever fra alle fire 

KULT-skoler 

Samarbejds-partner: 

Operaen 

2011 

14. okt. 

FN-dag: Dramakonkurrence om fred 

I forbindelse med FN-dagen afholdes en konkurrence, hvor 2 

klasser deltager med projekter der har FRED som tema. 

På dagen skal klasserne fremvise de produkter de har 

arbejdet med og der bliver kåret 1., 2. og 3. plads af uvildige 

dommere. 

Målgruppe: 

To klasser i fagene 

dansk og drama fra 

SAG 

2011 

4., 7. 9. og 

11. nov. 

 

 

 

 

12. nov.  

 

Operaen Livlægens besøg: 

Workshops/sceneprøver på operaen Livlægens besøg.  

Operaen prioriterer at skabe en så kunstner-nær oplevelse for 

eleverne som muligt: De får et 

indblik i, hvordan en operasanger arbejder med en rolle. 

Eksperimenterende pilot-projekt, der kan danne præcedens 

for flere forløb. 

Forpremiere 

Målgruppe: 

Musik og drama  

Samarbejds-partner: 

Operaen 

 

Efteråret 

2011 

Dramalærerkursus: Devising og dramaturgi 

Kurset fokuserer på samarbejdet mellem instruktør og 

skuespiller. Hvordan arbejdes der i en teaterproduktion med 

en bevidsthed om det dramaturgiske forløb? Martin Lyngbo 

præsenterer deltagerne for sine egne visioner om teater 

omkring balancen mellem aristotelisk dramaturgi, 

Stanislavskij-metode og inkluderende devisingstrategi. 

Målgruppe 

Dramatiklærere fra 

KULT skoler 

 

Samarbejds- 

partner: 

Teatret Mungo Park 

2012 

Januar-

februar  

Dramaforløb: Fra roman til teater:  

dramafagligt forløb i samarbejde med teatret Mungo Park i 

forbindelse med teatrets dramatisering af Helle Helles roman 

”Dette burde skrives i nutid”.  

Målgruppe: 

dramahold  

Samarbejds-partner: 

Mungo Park 
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2012 

Uge 33-41 

 

Den gode replik! 

Workshop med dramatiker Line Knutzon om det gode 

manuskript. Line Knutzon roterer i alle 8 klasser, som hun 

møder ad tre omgange. Hun fortæller om sit dramatiske 

forfatterskab og igangsætter dramatiske workshops med 

lærerne. Knutzon giver desuden respons på alle elevers 

manuskripter. Til sidst mødes alle elever den 11.10.12 på IJG 

til fremførelse af udvalgte manuskripter. Projektet bliver fulgt 

af et produktionshold ansat af Kunststyrelsen mhp. der 

produktion af en kortfilm til Huskunstnerordningen. 

Målgruppe: 

330 elever fordelt på 8 

danskklasser fra alle 

KULT-skoler 

Samarbejdspartner: 

Dramatiker Line 

Knutzon og 

huskunstnerordningen 

under Kunststyrelsen 

2012 

01.okt. 

PLETSKUD 2012  

Pletskud er en en-dags vækstlags-teaterfestival. På en enkelt 

dag er det meningen, at vi og vores elever skal se 3-5 

teaterforestillinger skabt af vækstlagsmiljøerne i København, 

Århus og Odense, og sparre med grupperne. Dagen indeholder 

en forestillingsdel og en symposion-del, hvor elever og 

vækstlagsgrupperne mødes. 

Produktets mål er rettet mod dramatikfagets fokus på 

portfolioskrivning og peger videre frem mod 

eksamensproduktionen. 

 

 

Målgruppe: 

150 dramaelever og –

lærere fra KULT-

gymnasier samt Virum 

Gymnasium 

Samarbejdspartner 

DATS 

(Landsforeningen for 

dramatisk virksomhed 

ved scenografisk 

konsulent Peter Rafn 

Dahm og dramaturg 

Arne Johannsen) samt 

skuespillere fra diverse 

grupper ved festivalen 

Vildskud 

2013 

Februar  

Processen 

Teaterprojekt om Franz Kafkas roman Processen i anledning 

af Republiques opsætning af romanen. Eleverne forbereder sig 

ved at bearbejde et romanuddrag til en dramascene og 

indstuderer denne. Martin Tulinius instruerer eleverne. 

 

Målgruppe: 

180 elever fordelt på 3 

danskklasser, 1 

tyskklasse og 4 

dramahold fra KULT-

skoler 

Samarbejdspartner: 

Teatret Republique og 

instruktør Martin 

Tulinius 

2012-13 

 

11.10.12 

Operaen – fire forestillinger 

Vi fortsætter vores enestående aftale med Operaen, der 

inviterer 500 elever ind til fire åbne prøver. 

Målgruppe: 

500 elever fra KULT-

skoler pr forestilling 
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12.12.12 

04.01.13 

13.03.13 

 

 Puccini: Madame Butterfly 

 Janácek: Den fiffige lille ræv  

 Bizet: Carmen  

 Puccini: Il Trittico - tre operaer i én!  

 

Samarbejdspartner: 

Det Kgl. Teater, 

Operaen 

2013 

6. februar 

Den dramatiske tekst 

Kurset sætter fokus på komponenterne dramatisk sprog, 

dramaturgi og tekstens funktion i teatermediet. Der indeldes 

med et foredrag ved Birgitte Dam om tendenser inden for 

nyere dansk dramatik. Dernæst møder deltagerne en af de 

mest centrale danske dramatikere. Line Knutzon, til en 

praktisk skriveworkshop. Der ar bejdes med benspænd, hvor 

målet er at producere en dramatisk tekst. 

 

Målgruppe: 

12 dansk- og 

dramatiklærere. 

Samarbejdspartnere 

Cand.mag. & forfatter 

Birgitte Dam og 

dramatiker Line 

Knutzon 

2013 

20.-21. 

april 

Teatertræf 

Hver skoles elever fra elevteaterforestillinger (SAG-show, 

skolekomedie, musical)  udvælger et pot pourri af scener og 

spiller for hinanden. På denne baggrund skal eleverne derefter 

skabe en fælles ny forestilling. Et hold dramatiskere 

udarbejder et manuskript under cooaching af Line Knutzon. 

Resten har skuespiltræning imens. På andendagen indstuderes 

skuespillet, og det opføres for et publikum. 

Målgruppe 

40 elever fra de fire 

skolers 

elevteaterforestillinger, 

der alle spiller inden 

vinterferien 

Samarbejdspartner: 

Republique, Line 

Knutzon og en 

skuespiller. 

2013 

29.oktober  

Kreativitet på kanten 

Stor event om kunst, kultur og kreativitet i 

gymnasieundervisningen. Programmet består af to dele: 

1) Formiddag: en række kreative workshops om formiddagen, 

hvor elever samarbejder med professionelle kunstnere på 

kulturinstitutioner  

2) Eftermiddag: Konferencen starter med et oplæg af 

professor, ph.d. og cand. psyk. Lene Tanggaard: Kreativitet 

kan læres! Dernæst laver vi en runde med rundbordssamtaler, 

hvor der vil være 6 borde med inspiratorer inden for 

kategorierne: forsker, politiker, teaterinstruktør, forfatter, 

arkitekt og gymnasielærer. Deltagerne roterer mellem 

bordene, og inspiratorerne kommer med udspil til diskussion 

om dagens emne! Dagen afsluttes med en paneldebat mellem 

inspiratorerne og deltagerne! 

Målgruppe: 

Workshops for 350 

elever. 

Konference med 

politikere, lærere, 

elever, rektorer, vores 

samarbejdspartnere og 

gæster fra 

undervisningsverdenen 

og kunstverdenen 

Samarbejdspartnere: 

Kulturinstitutioner, 

Dansk Arkitekturcenter,  

2014 

Februar/ 
Teatertræf 

Træffet består af to dele, der mødes i en fælles forestilling:  

Målgruppe: 

Ca. 40 teaterglade 
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marts 1) Dramatikerspirer arbejder under vejledning af Line 

Knutzon med at skrive dramatik. Holdet mødes to uger før 

træffet og påbegynder processen.  

2) Skuespiller- og instruktørspirer trænes i skuespilteknik af 

Ole Boisen. Musikerne er med i starten af 

skuespillerworkshoppen for at blive inspireret til selv at 

komponere musik til forestillingen. På andendagen af træffet 

indstuderes dramatikerholdets drama som et skuespil, der 

opføres for et publikum. 

KULT-elever fra alle 

fire skoler 

Samarbejdspartner: 

Husets teater på 

Halmtorvet 

2014 

Marts 

Efteruddannelseskonference: 

”Fortidens spor – nutidens øjne. Romaner, film, billeder og lyd 

som historiske kilder? 

1) Er der en generel tendens i kunsten lige nu til at se på fortiden 

med nutidens øjne – og hvorfor?  

2) Kunstnerisk frihed over for historisk korrekthed. Hvor meget 

eller hvor lidt bundet er de historiske værker til den historiske 

virkelighed?  

3) Unge beskyldes for at være historieløse – er det sandt? Hvorfra 

henter de unge deres historiebevidsthed og hvordan styrke denne 

gennem undervisning jf. behovet for et skæbnefællesskab. 

4) Er genoplivningen af det narrative i historisk undervisning en 

løsning? 

Konferencen rundes af med en paneldebat med alle oplægsholderne. 

Blandt disse er billedkunstner Bjørn Nørgaard, lydkunstner Jacob 

Kirkegaard, en filminstruktør (?), forfatter og professor Ulrik 

Langen og lektor ved Institut for Kultur og Identitet Carsten Tage 

Nielsen. 

Målgruppe: 

Ca. 60 lærere fra 

KULT-fagene og 

historie 

Samarbejdspartner: 

Frilandsmuseet 

2014 

August/ 
september 

Kreativitets workshop 

Vi tager tråden op fra vores konference Kreativitet på kanten. Hvordan 
kan man arbejde med kreative processer i alle gymnasieskolens fag. 
Hvordan kan vi implementere nogle af erfaringerne fra konferencen i AT-
innovationsopgaven.  

Målgruppe: 

Lærere i gymnasiets 
fagrække 

Samarbejdspartnere 

2014 

7. oktober 

Det røde rum og Doppler  

100 billetter til generalprøve 7.10  
1 klasse pr. skole med pretalk med instruktøren og en af skuespillerne.  

Målgruppe:  

100 elever fra KULT-
skolerne.  

Samarbejdspartnere: 
 
Det Kgl. Teater og Det røde 
rum 

2014 

September/ 
oktober 

 

- Dramaprojekt: Meisner og masketeknik  

-  
Formålet med projektet er at indføre eleverne i de to teknikker ”Meisner” 
og ”Masketeknik”, sidstnævnte med udgangspunkt i Keith Johnstones 
principper, for herigennem at skabe en dybereliggende forståelse for 
skuespillerens arbejde. 

Målgruppe:  

Dramaelever 

Samarbejdspartnere: 

Skuespiller Christian 
Bergman og skuespiller 
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Marc Harpsøe. 

2015 

Februar/ 
marts 

 

Teatertræf 

Træffet består af to dele, der mødes i en fælles forestilling: 1) 
Dramatikerspirer arbejder under vejledning af Frederik Meldal 
Nørregaard med at skrive dramatik. Holdet mødes to uger før træffet og 
påbegynder processen. 2) Skuespiller- og instruktørspirer trænes i 
skuespilteknik af Sandra Terese Buch. Musikerne er med i starten af 
skuespillerworkshoppen for at blive inspireret til selv at komponere 
musik til forestillingen. På andendagen af træffet indstuderes 
dramatikerholdets drama som et skuespil, der opføres for et publikum. 

Målgruppe: 

Ca. 40 teaterglade KULT-
elever fra alle fire skoler 

Samarbejdspartner: 

Frederik Meldal 
Nørregaard 
(manuskriptforfatter og 
skuespiller) og  

Sandra Terese Buch 
(dramatiker) 

2015 

Foråret 

Teater Republique 

Workshop med Martin Tulinius forud for forestillingen ”Hamlet”. Et 
kreativt arbejde med et klassisk værk. 

 

Målgruppe: 

Dansk, drama og engelsk 
elever fra de 4 KULT-skoler 

Samarbejdspartnere: 

Teater Republique 

2015 

2.oktoberk
l. 12.00 

Opera 

Verdis opera La Traviata på Store scene, Operaen. 

Målgruppe 

120 elever og 4 lærere 
(en klasse fra hvert 
KULT-gymnasium) 

Samarbejdspartnere 

Operaen 

2015 

14.-15. 
nov. 

Teatertræf 

Skriv manuskript med professionel dramatiker og dramatiser 
og forbered forestilling med professionel instruktør  

Målgruppe: 

Teater- og 
skriveinteressere-de 
elever fra de  4 KULT-
skoler 

Samarbejdspartnere 

Skuespiller Frederik 
Mehldal og leder af 
dramatikeruddan-nelse 
i Aarhus Sandra Buch. 

2016 

3. marts 
kl. 12.00 

Ballet på Det kongelige Teater 

Romeo og Julie (ballet med musik af Prokofiev), Gamle scene. 

Målgruppe 

12o elever og 4 lærere 
(en klasse fra hvert 
KULT-gymnasium) 

Samarbejdspartnere 

Operaen 
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2016-17 

August, 
september, 
februar  

Opera, ballet, teater 

29.8. kl. 12: Den Flyvende Hollænder (Opera på Operaen, Store Scene) 
 
14.9. kl. 12: Svanesøen (Ballet m. musik af Tjaikovskij på Operaen, Store 
Scene)  
 
28.9. kl. 12.00: Ødipus og Antigone (Skuespil i Skuespilhuset, Store 
Scene)  
 
28.2. kl. 12.00: Helligtrekongers aften (Skuespil i Skuespilhuset, Store 
Scene)  

Målgruppe 

Elever i musik, drama, 
dansk, billedkunst 

Samarbejdspartnere 

Operaen, Det Kgl. Teater 

2017 

September  

Årets store KULT-projekt bliver en markering af KULTs 10 års 
jubilæum.  

Tema: Globalisering og grænseland 

Workshops inden for dansk, drama, billedkunst, musik og mediefag med 
efterfølgende præsentationer og reception.  

Målgruppe: 800 elever, 200 
fra hver KULT-skole  

Samarbejdspartnere:  

Kunstnere inden for hver 
workshop 

 

Efterår 2017 
og forår 
2018 

Opera, ballet, teater 

21. november kl. 20.00:  Maskerade af Holberg i Skuespilhuset (1 klasse 
pr. skole) 

23. november kl. 12.00: Tryllefløjten af Mozart i Operaen (1 klasse pr. 
skole) 

3. april 2018 kl. 20.00: 68 instrueret af Christian Lollike i Skuespilhuset (1 
klasse pr. skole) 

26. april 2018 kl. 12: Otello af Verdi i Operaen (1 klasse pr. skole) 

Målgruppe: 

Elever i musik, drama, 
dansk, billedkunst  

Samarbejdspartner: 

Det Kongelige teater 

 

 

 

 

 

 

 

 


