Formidlingskurs 1 – 2018 - Nybegynner
Formidlingskurset arrangeres av Vfk –
Kursledere: Kristine Hesjadalen, Erlend Tveite og Kjersti Jacobsen
STED: Slottsfjellsmuseet i Tønsberg

Antall: Maks 25 deltagere

Datoer og klokkeslett:
Lørdag 27 januar kl 09.00 - 16.00
Søndag 28 januar kl 10.00 - 16.00
Det serveres lunch, kaffe og frukt hver dag.
Helgekurs i Vikingformidling - nybegynner
«Hvordan bli en høflig og omgjengelig viking»
-Hva kan man gjøre for å bli bedre viking
-Hva kan man spøke med før det blir for drøyt
-Kill your darlings - store historie ikke detaljer
-Teatersport – rollespill lage situasjoner
-Grunnleggende teatersport -Generell statusøvelser tilpasset vikingtiden
- Ad hoc-spørsmål fra strenge Kjersti underveis…….
Lage enkle karakterer: eks «Den gravide trellen»
Hvorfor vil ingen være trell? Det blir en skjev fremstilling av vikingtiden med kun
overklassevikinger
Alle må lage å fortelle en «personlig» vikinghistorie som evt. kan utbroderes.
-I tillegg blir det gruppeoppgaver
Lekser fra lørdag til søndag og alle må ha fremvisning både dag 1 og dag 2.
Hva trenger du?
Løse og ledige klær eller vikingklær om dere ønsker det
Om instruktørene
Både Kristine og Erlend er profesjonelle skuespillere og teaterinstruktører.
Begge to er i tillegg mye brukt som vikingtid- og middelalderformidlere i forbindelse
med arrangementer, festivaler og spel.

Kjersti Jacobsen er arkeolog og middelalder/viking-reenactor. I tillegg er hun
amatørskuespiller og manusforfatter.
Nivå: Ingen krav til erfaring, men det er en fordel å ønske å formidle vikingtid til
turister og andre i forbindelse med eventer og arrangementer.
Kurspris dekkes av Vikinger i Vestfold, for dem som er med i nettverket. Dette
inkluderer kurs og kursholder, samt lunch, kaffe og frukt.
Påmelding med følgende info sendes til: epost: kjerstijaco@hotmail.com
Navn
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Tlf

Lag/stiftelse

Adresse og kontaktinfo: Slottsfjellsmuseet, Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg
Dersom du lurer på noe så kontakt Kjersti Jacobsen:
kjerstijaco@hotmail.com

Mobil: 99573455
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