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VELKOMMEN TIL  
MASTERCLASS 
 

Egedal Gymnasium og HF udbyder hvert år forskellige for-
løb i et masterclassprogram. 

Programmet er et tilbud til dig, som er interesseret i at gå i 
dybden med et afgrænset område i et fag og udvide dine 
kundskaber ud over det almindelige  gymnasiepensum. Du 
skal have lyst til ekstra faglig og kreativ udvikling.  

Undervisningsformen er generelt på et højere  
abstraktionsniveau end den normale undervisning, men 
kræver ikke særlige forudsætninger for at deltage. 
Der gives som udgangspunkt få eller ingen lektier.  
 
Efter sidste undervisningsgang udsteder Egedal Gymnasi-
um og HF et masterclass-diplom til dig. 
 
De fleste masterclasses forløber over 4-6 efter-middage i 5. 
modul. Husk, at du ved tilmelding forpligter dig til at møde til 
alle undervisningsgange. Se nærmere om tidspunkt og antal 
gange i beskrivelsen for hver enkelt masterclass. 
 

Til foråret vil der blive udbudt masterclasses i fagene psyko-
logi, spansk og biologi. 



 
KLODENS KRÆFTER, DINO-
SAURDØD OG DET FØRSTE  
MENNESKE 
I denne masterclass skal vi udforske klodens voldsomme  
naturkræfter og deres betydning for livets udvikling – med særligt fo-
kus på sammenhængen mellem meteornedslag, vulkanisme, dinosau-
rernes uddøen og menneskets  
oprindelse. Vi skal besøge fortidens dinosaurer på en særudstilling i 
København. Vi skal studere meteorer på nært hold. Vi skal forstå de 
skelsættende begivenheder, der ændrede klimaet og landskabet i Øst-
afrika og fik vores fjerne forfædre til at rejse sig på to ben og udvandre 
til Europa og resten af verden.  
Vi rejser mere end 70 mio. år tilbage i den store tidsmaskine  
– tur/retur.  
 
Masterclassen er især relevant for dig, der er forelsket i fortidens my-
sterier og er fascineret af klodens naturkræfter, og som har lyst til at 
komme på tur til København for at se på både meteoritter og velbeva-
rede skeletter af dinosaurernes konge, Tyrannosaurus Rex og dens 
mere fredelige artsfæller.  
Masterclassen forløber over 2-3 eftermiddage i uge 47-48.  
Der vil være en lille forberedelse.  
Maks. deltagerantal: 20.  

Frist for tilmelding: Fredag d. 9. oktober 2020. 

 
Tilmelding på mail til  
Thomas Birk på  
TB@egedalgym.dk 
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KUNSTNERISK VISUELT UDTRYK 
 

I denne masterclass vil du blive sat i gang med at iagttage, få nye ide-
er, løse problemer og arbejde koncentreret med æstetiske problemstil-
linger.  
Som deltager på holdet skal du lave en kunstnerisk undersøgelse af et 
konkret objekt eller emne via tegning, fotografering, video og anden 
formgivningspraksis, som du selv er med til at vælge.  
 
Med udgangspunkt i dine egne skitser og værker skal vi samle de for-
skellige undersøgelser. Med andre ord skal vi skabe et RUM på sko-
len eller lokalt et sted i Stenløse, for vores ”udstilling”. Vi samler altså 
hen ad vejen den kunstneriske proces i en fælles udstilling på skolen.   
 
Du behøver ikke at have nogen håndværksmæssige forudsætninger 
for at kunne deltage i kurset. Man kan godt lave interessante kunstne-
riske undersøgelser uden på forhånd at kunne tegne naturalistisk eller 
bruge et kamera. Men du skal være nysgerrig. 
 

Masterclassen forløber over fem eftermiddage a to moduler  

- i alt 10 moduler. 

Tidspunkt: uge 43, 44 og 45.  

Frist for tilmelding: Fredag d. 9. oktober 2020. 

Maks. deltagerantal: 14. 

 
Tilmelding på mail til Anders Mølgaard  AN@egedalgym.dk 
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VIRKELIGHEDSTEATRET -  I KØDET 
PÅ VIRKELIGHEDEN 
 

I denne masterclass vil vi eksperimentere med teatrets og scenekun-

stens æstetiske udtryksform med rod i den virkelighed, der omgiver os 

nu og her. Vi laver en kunstnerisk undersøgelse af virkelighedsteatret, 

der bringer aktuelle problemstillinger på scenen og går i “kødet” på 

publikum. Vi vil bl.a. stifte bekendtskab med en af dansk teaters mest 

centrale og fandenivoldske dramatikere lige nu; Christian Lollike, og vi 

vil undersøge hvordan teatret Mungo Park i Allerød forholder sig til 

virkeligheden uden for teatres vægge.  

Du behøver ikke at have haft drama før, da niveauet tilpasses holdet. 

Du vil i teatrets rum arbejde med krop og stemme og få mulighed for 

at prøve nye ideer af i en kreativ, innovativ og nysgerrig proces i sam-

spil med andre. 

Som en del af denne masterclass vil vi tage ud og se en forestilling og 

stifte bekendtskab med det professionelle teatermiljø. 

Kurset forløber over seks moduler fra uge 43-48. 

Maks. deltagerantal: 14 

Frist for tilmelding: Fredag d. 9. oktober 2020. 

 

Tilmelding på mail til Pia Bjerre PB@egedalgym.dk 
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