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VELKOMMEN TIL VORES MASTERCLASSES
Egedal Gymnasium og HF udbyder

nerelt på et højere abstraktionsniveau

Alle masterclasses forløber over 3-6

hvert år forskellige talent-tilbud i vores
masterclass-program.

end den almindelige undervisning,
og vi samarbejder ofte med eksterne
parter om oplæg eller feltarbejde. Der

eftermiddage en gang pr. uge. Husk, at
du med din tilmelding forpligter dig til
at møde til alle undervisningsgange. Se

Programmet er et tilbud til dig, som går
i 2.g, 3.g eller 2.hf og er interesseret,

gives få eller ingen lektier.

mere under beskrivelsen hver enkelt
masterclass.

engageret og har lyst til ekstra faglig og
kreativ horisont og udfordring. Undervisningsformen i masterclasses er ge-

Efter sidste undervisningsgang udsteder Egedal Gymnasim og HF et
masterclass-diplom til dig.

SPANSK
Spansk identitet og det catalonske spørgsmål
Hvad sker der egentlig i Catalonien?

Arbejdet vil tage udgangspunkt i aktu-

Hvad er problemet? Hvordan forstår

elle nyhedsartikler, videoer, sange og

catalanere sig selv? Er de spaniere,
eller er de kun catalanere? Og hvad

interviews.

mener resten af det spanske samfund?

Kurset vil foregå over seks eftermid-

Igennem denne masterclass skal vi

dage i 5. modul i ugerne 43 til 48, og
undervisningen vil overvejende foregå

lære noget om baggrunden for catala-

på spansk. 1.g-elever, som har for-

nernes ønske om løsrivelse, og hvordan

kundskaber i spansk vil kunne komme i

det påvirker deres identitet og selvforståelse. Samtidig skal vi undersøge,

betragtning.

hvordan catalanernes selvforståelse

Max deltagerantal: 15

påvirker befolkningens identitet i resten
af Spanien og forsøge at forstå, hvad
der kendetegner den spanske identitet
i dag.

TILMELDING
På mail til underviser Rita Mortensen, rm@egegym.dk senest d. 1. oktober.

DRAMATIK
Virkelighedsteatret
I denne masterclass vil vi eksperimen-

Christian Lollike, og du vil afprøve

tere med teatrets og scenekunstens
æstetiske udtryksform med rod i den
virkelighed, der omgiver os nu og her.
Du vil i teatrets rum arbejde med krop
og stemme og få mulighed for at prøve
nye ideer af i en kreativ proces i samspil
med andre.

Stanford Meisner og Michael Chekhovs
måde at træne skuespillere på. Du
behøver ikke at have haft drama før, da
niveauet tilpasses holdet. Som en del
af denne masterclass vil vi tage ud og
se en forestilling og stifte bekendtskab
med det professionelle teatermiljø.

Vi laver en kunstnerisk undersøgelse af
virkelighedsteatret, der bringer aktuelle
problemstillinger på scenen og går i
“kødet” på publikum. Du vil bl.a. stifte
bekendtskab med en af dansk teaters
mest provokerende dramatikere lige nu;

Kurset forløber over seks eftermiddage
fra uge 43-48.
Max deltagerantal: 14

TILMELDING
På mail til underviser Louise Bagger, lba@egegym.dk eller underviser Pia Bjerre,
pb@egegym.dk senest d. 1. oktober.

CAMBRIDGE ENGLISH – KUN
FOR 2.g’ere
Denne master class er for dig, der øn-

• Reading and the use of English

sker at forbedre dine engelskkundskaber, læse i udlandet eller måske på sigt
arbejde i en international organisation.
Cambridge English er et internationalt
anerkendt og anvendt system til sprogindlæring på flere niveauer. På Egedal
underviser vi i det niveau, der hedder
C1 Advanced.

• Speaking
• Writing
• Listening

Kurset afsluttes med en prøve på
Studieskolen i København, så du får
papir på dine færdigheder. Som en del
af Cambridge English-kurset træner
vi de fire færdigheder i den form, der
anvendes til eksamen:

Der vil være en egenbetaling
for den afsluttende prøve
på studieskolen på ca. 2275
kr. pr. elev. Derudover er
undervisningen gratis.

Selvom opgaveformerne er ret forskellige fra det, du kender på STX, så er
Cambridge English er et stærkt supplement til din almindelige engelskundervisningen. Over 3000 udenlandske
uddannelsesinstitutioner kræver et eksamensbevis fra Cambridge English for
at give adgang til deres uddannelser.
Undervisningen strækker sig over to
skoleår fra midt januar i 2.g til midten af
3.g med undervisning hver anden uge
i 5. modul.

TILMELDING
På mail til underviser Eliza Cleemann, ec@egegym.dk eller Anne Vestergaard
Marquardsen, av@egegym.dk, senest d. 10. januar 2019.

SAMFUNDSFAG
Samfundscup 2019
Kan du lide at kombinere nysgerrighed,

Omfang: 6-8 moduler januar til maj

samfundsfaglig indsigt og innovation, så

2019 med mest vægt på januar til

læs videre. SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet in-

marts. Forvent ekstra arbejde i perioden mellem de enkelte moduler.

novationskonkurrence, hvor det handler
om at give et bud på, hvordan man løser
et samfundsfagligt problem - i år under

Krav for at deltage: Samfundscup-masterclass henvender sig til elever med

temaet ”SAMMENHÆNGSKRAFT”.

minimum 7 i standpunktskarakter i
samfundsfag.

Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler, der afvikles i

Max deltagerantal: 10 elever. Alle

april 2019, mens selve finalen afholdes

deltagere kan tage med til regionale

på Christiansborg i maj 2019.

finaler og eventuelt national finale
uafhængigt af, om deres hold bliver

Hvis forslaget er innovativt, entrepren-

skolens repræsentant.

ant, fagligt funderet og godt formidlet,
kan det vinde finalen på Christiansborg
samt en præmie på 10.000 kr.

TILMELDING
Man ansøger om plads ved at skrive til underviser Per Heiberg, ph@egegym.dk
senest 10. december med en kort begrundelse for, hvorfor man gerne vil deltage.

PSYKOLOGI
Ondskab
I denne masterclass vil du blive klogere

Tilgangen til emnet vil være undersø-

på emnet ”Ondskab og psykopati”. Vi
vil diskutere og undersøge spørgsmål som: Hvad er ondskab, og hvad
får mennesker til at udføre grusomme handlinger? Er det medfødt eller
tillært? Hvad forstår man ved empati,
hvordan udvikles det, og hvorfor handler nogle mennesker uden empati? Har
du oplevet selv at begå onde handlinger, måske fordi du følte dig presset til
det? Er psykopater onde mennesker,
og kan de selv gøre for det? Og lever
vi i virkeligheden i en tidsalder, som
fremmer psykopati?

gende, hvor I blandt andet selv skal
designe og udføre et konformitetsforsøg og sætte jeres moral på prøve i et
dilemmaspil.
Krav til deltagelse er, at du har lyst til og
mod på at undersøge emnet og blive
klogere på dig selv og din omverden.
Masterclassen forløber over fire eftermiddage fra uge 41 og 43-45. Der vil
være en lille forberedelse til et par af
modulerne.
Max. deltagerantal: 15

Vi vil arbejde ud fra forskellige perspektiver, og du vil stifte bekendtskab med
blandt andet neuropsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi.

TILMELDING
På mail til underviser Nanna Lundh på mail: nl@egegym.dk eller underviser Simon
Rex, sr@egegym.dk senest 24. september.

RELIGION
Mytens porte - en masterclass i myter og mytologi
Vi vil foretage en tour-de-force gen-

I masterclassen vil vi benytte teorier fra

nem menneskets grundfortællinger om

den sammenlignende religionsviden-

verden. Under nattehimlen, i hjemmet, i
helligdomme og på tværs af generatio-

skab og psykologien. Vi vil arbejde med
kreative øvelser og egne valgte fortæl-

ner er myter blevet fortalt og diskuteret

linger, - måske vil vi endda skabe vores

gennem årtusinder, fordi de har sagt
noget væsentligt om mennesket. Men

eget bud på en mytologi. Vi vil arbejde
med billeder, litteratur- og romanud-

hvad er myter egentlig?

drag og filmklip. Og måske kan vi nå
tættere på at forstå, hvorfor mennesket

I dag fortælles myter via skærme
og bøger. Populærmytologi, særligt

overhovedet skaber myter.

fantasygenren, er vores senmoderne

Elementerne ville kunne bruges i litte-

tids formidler og fortolker af oldgamle
mytetemaer. Noget som ses i alt fra

raturanalyse i fagene religion, psykologi og historie samt i større skriftlige

Ringenes Herre til Twilight, fra super-

opgaver.

helte til Star Wars samt i diverse spiluniverser. I visse tilfælde udgør populærmytologien sågar et friere alternativ

Masterclassen forløber over fire eftermiddage fra uge 43-46.

til religionerne.
Max. deltagerantal: 15

TILMELDING
På mail til underviser Thomas Larsen på mail: tl@egegym.dk senest 1. oktober.

MEDIEFAG / MEDIE-KUNST
Konceptuelt fotografi: genopfind virkeligheden med dit
kamera
I denne masterclass bliver du introduceret til konceptuelt fotografi (en
type konceptkunst). Vi vil diskutere
væsentlige eksempler på fotografi,
der bygger på tydelige - og tilsyneladende temmeligt skøre - ideer, regler,
systemer. Og så prøver vi dem selv af i
praksis. Medbring derfor et kamera, fx
din mobil.
Vores mål vil være at undersøge, hvordan vi kan bruge konceptuelt fotografi
til at fremkalde sider af vores egen

sociale virkelighed, som normalt ikke
kan indfanges af et (tilstræbt objektivt) kamera. Vi vil diskutere ligheder
mellem kunstfotografi og en populær
genre som reality-tv. Desuden vil vi
distribuere og teste vores produkter via
sociale medier.
Kurset forløber over tre eftermiddage i
uge 3-5, 2019
Max deltagerantal: 16

TILMELDING
På mail til underviser Jacob Larsen, jl@egegym.dk senest d. 10. december

IDRÆT
Eksplosivitet
I denne masterclass vil vi arbejde eks-

arbejdsskader), så du kan optimere din

perimentelt og teoretisk med emnet

præstation. Du kommer også til at øve

”eksplosivitet”. En eksplosiv idrætsudøver klarer sig ofte godt i mange for-

dig i forbedring af teknik/eksplosivitet.

skellige idrætsgrene, så vi går i dybden

Det er ikke et krav, at deltagerne skal

med at forklare hvorfor, og hvad man
kan gøre for at øge sin eksplosivitet. Vi

være aktive, men alle interesserede
kan få videofilmet deres bevægelser,

vil optimere vores idrætsbevægelser

så analyserne kan foretages. Basale

ved hjælp af fx videoer, puls- og accel-

regnefærdigheder forudsættes.

lerometermålinger, og du vil blive taget
med i beslutningen om, hvilke bevæ-

Undervisningen foregår over seks

gelser vi analyserer – fx vægtløftning,

eftermiddage fra uge 43-48, hvor der

spring og slag/spark i kampsport.

et par gange vil være læselektier. Det
meste af tiden vil gå med at eksperi-

Du vil arbejde med bevægelsesanaly-

mentere og analysere i grupper.

se, som kan anvendes på mange områder i livet (eksempelvis for at undgå

Maksimalt deltagerantal: 15.

TILMELDING
På mail til underviser Rune Ais Lydolph-Nielsson, rl@egegym.dk senest d. 1. oktober.
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