Hvem kan deltage?
Gøglerproduktionsskolen er et tilbud til alle unge med mindst
ni års skolegang, der ikke har eller er klar til at gå i gang med
en ungdomsuddannelse.
Du skal have en målgruppevurdering - tal med din UU-vejleder
og/eller sagsbehandler.
Vejledning
Skolens vejleder følger dig igennem hele forløbet i fastlagte
samtaler. Her får du inspiration og sparring i forhold til
fremtidsplaner om uddannelse, arbejde osv.
Almene fag
Undervisning i dansk, matematik og engelsk tilbydes.
Mødetid
Den daglige undervisningstid er mandag til fredag
kl. 8.30-15.00.
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MEDIE & SKRIVEKUNST-LINJEN
TV (sendes på Kanal Østjylland)
– Har du lyst til at lave TV?
– Synes du, det er spændende at filme og redigere?
– Vil du vide noget om samfundet?
Linjen producerer TV-programmet “Monsoon“, som sendes på Kanal Østjylland hver fredag kl. 21.00 – 21.30. Monsoon er en blanding af aktuelle nyheder, satire, kortfilm
og musikvideoer. Vi dækker også kulturbegivenheder,
f.eks. Grøn Koncert og Aarhus Festuge.
Du vil få undervisning i:
– Research (at finde historier og tjekke fakta)
– Tilrettelæggelse og udarbejdelse af storyboards
– Interviewteknik
– TV-kamerabetjening
– Redigering af TV-indslag
– At fungere som TV-studievært
Derudover vil du få undervisning i, hvordan samfundet
hænger sammen, ligesom forskellige nyhedshistorier fra
den daglige nyhedsstrøm vil blive diskuteret.
Vi vil også besøge TV2, Jyllands-Posten og forskellige andre medier.
Du kan læse mere om medielinjen og se vores TV-programmer på vores youtube-kanal, MonsoonTV Østjylland.

Skrivekunst
– Har du lyst til at skrive?
– Er du klar til at arbejde med dine tekster og vise dem
frem?
– Vil du gerne skrive romaner, noveller eller digte?
På linjen får du mulighed for at arbejde med kreativ
skrivning. Du bliver en del af en kultur, hvor konstruktiv
kritik er omdrejningspunktet. Du vil blive afprøvet både
som læser af andres tekster og som skrivende. Du får
skriveøvelser i poesi og prosa og præsenteres undervejs
for nyere, dansk litteratur.
Vi arbejder frem mod udgivelse af dine tekster. Du har
også mulighed for at omsætte dine historier eller digte til
TV.

