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1. Hvor lang tid har du været aktiv rollespiller? Og er der en specifik type rollespil du foretrækker? 
 
 
 
 
2. Har du nogensinde modtaget nogen form for teatertræning eller praktiseret impro-teater ved siden af din 

hobby som rollespiller? Hvis ja, så nævn gerne hvilken type og hvor meget. 
 
 
 
 
3. Workshoppen og eksperimentet kommer til at indeholde både fysisk og psykisk hårde udfordringer for 

deltagerne, som er en nødvendighed for det optimale udbytte af workshoppen. Er du indforstået med at give 
dig hen til projektet og deltage aktivt, selvom det bliver udfordrende og udmattende? 

 
 
 
 
4. Et af vilkårene for workshoppen er, at du skal være forberedt på at være aktiv og arbejde på gulvet foran et 

publikum. Publikummet vil bestå af underviseren og de andre deltagere. Du vil formentlig blive bedt om 
både at synge, snakke, være i karakter og danse foran det publikum. Er du indforstået med det? 

 
 
 
 
5. Under forløbet og workshoppen bliver alle deltagere og undervisere i projektet ’skærmet’ fra resten af 

forum, i den forstand at rummet bliver vores arbejdsmæssige ’safe space’. Det er dermed også indforstået, at 
alt hvad der kommer til at foregå under workshoppen bliver holdt mellem deltagerne, og at arrangørerne nok 
skal stå for mad og drikke til deltagerne. Det er underforstået, at ingen forlader lokalerne før workshoppens 
ophør. Er det godkendt?  

 
 
 
 
6. Jf. Ovenstående spørgsmål mht. Safe space, så kommer vi til at arbejde med meget personlige og 

personfølsomme emner der grundlæggende ikke vedkommer andre mennesker, men som vi forventer 
åbenhed omkring under workshoppen. Det er vigtigt at understrege, at alt hvad der deles under 
workshoppen bliver holdt i det lukkede forum, og at ingen personlige informationer bliver delt med andre 
fra forum efterfølgende. Dette er af hensyn til deltagernes personlige sikkerhed. Er du indforstået med det?  

 
 
 



 
7. Deltagelse i et modul forudsætter, at du har deltaget i det forrige modul. Du kan altså for eksempel ikke 

deltage i modul 3 før du har deltaget i modul 1 og 2. Hvor mange moduler ønsker du at deltage i?  
 
 
 
 
8. Ved indtrædelse i ovennævnte safe space forventes det af deltagere (og undervisere) at vi mødes i en ”ny 

relation”. Det betyder, at de af os der kender hinanden på forhånd lægger bekendtskabet til side under 
workshoppen, og det har betydning fordi at resultatet af arbejdet er afhængigt af at vi kan mødes uden 
fordomme, forventninger og frygt.  
Et krav til jer under workshoppen er, at I kan være seriøse og er aktive i sparringen med de andre. 
Hyggesnak og forstyrren tolereres ikke. Er du indforstået med det?  

 
 
 
 
9. Ved enhver lejlighed kan underviserne afslutte og afrunde dagens workshops, i tilfælde af at projektet ikke 

arbejder i den rigtige retning. Du kan derfor risikere at det udelukkende bliver et par enkelte af modulerne 
der gennemføres, hvorefter du får mulighed for at deltage i andre workshops og foredrag alligevel. Du kan 
også risikere at projektet gennemføres helt til slut, og derfor bruger hele din lørdag på dette projekt. Er du 
indforstået med det? 

 
 
 
 
 
Lidt om underviserne:  

Mathias Hvidberg Jørgensen er uddannet fra Aarhus 
Universitet i Dramaturgi og musikvidenskab, og har i mere end 
10+ år praktiseret skuespil og teater på amatørmæssigt såvel 
som professionelt plan. Han har erfaring, både som underviser, 
skuespiller, dramaturg og instruktør, og det er ham der vil være 
hovedunderviser i workshoppen. Det er derfor grundlæggende 
ham I skal opsøge med spørgsmål ift. teorien og teknikken som 
vi kalder ”de tre masker”.  

Stefan Carlsen er professionel skrædder og har arbejdet 
dedikeret med rollespil i forskellige konstellationer siden 2008. 
Han har i flere år praktiseret mere og mere intensivt følelsesspil 
og har bl.a. investeret tid og energi i flere forskellige 
teaterteknikker, herunder bl.a. Method Acting. Det er ifm. flere 
forskellige spiloplevelser, at vi begyndte at diskutere hvordan 
man kunne forbedre og intensivere spiloplevelsen for de 
følelsesmæssigt investerede spillere.  

 



Vi glæder os til at se dig til vores forløb!  
Bedste hilsener fra Stefan og Mathias  


