
V      i havde besøg af Michael West 
som pro fessionel  instruktør. 
Det  må siges  at  musicalen 

blev en stor succes og jeg er glad 
for  at  vi  holdt  fast  i  hans  kon-
cept. Flot og imponerende at alle 
starter mandag morgen og inden 
weekend står der en musical klar 
ti l  f remvi sn in g . De t  var  en  s to r 
fornøjelse  at  se  hvordan elevene 
tog så meget ejerskab af projektet. 
Vi så nye sider af mange af vores 
elever, især af dem der var på sce-
nen,- det var meget positivt.  Alle 
gik meget op i det, og det blev et 
godt produkt.Forældrene har sendt 
hilsner om, at det var fantastisk. 
 
Evaluering fra Den danske Design 
– og Håndværksefterskole i Skjern.

I har:

En intensiv, koncentreret periode,  
som f.eks. en emneuge, adgang til  
velegnede lokaliteter, samt nogle 

lærere, som tør miste det store overblik.

Projektet

Ud fra et givent emne at skabe en 
forrygende flot og intens fore-
stilling, som tåler at blive set af 

andre end Onkel Åge og Moster Fie.

Produktet:

F orestillingen er det synlige resultat  
af processen, og skal være en vel-
lykket kombination af musik og 

sang, lyd og lys, skuespil, kulisser og ko-
stumer, fremført med timing, koncentra-
tion og optrædeglæde. Når den enkel-
te yder en indsats ud over det sædvanli-
ge, opnås et produkt alle kan være stol-
te af. Det er mit ansvar, at være garant for 
den personlige såvel som den fælles succes.

Processen:

Der stilles store krav til elevernes  
selvdisciplin og ansvarsfølelse,  
idet skolen omdannes til et sum- 

mende teatermiljø, hvor de får ejerskab 
over deres del af puslespillet. Jeg arbej-
der ikke med manuskript, idet karakterer, 
roller og indhold improviseres frem, med 
udgangspunkt i elevernes iboende karak-
terer. Det bliver således mere hjerte og 
krop end hoved og tanke, og ofte oplever 
jeg eleverne improvisere i forestillingerne.

Jeg har:

Siden 1980 været optrædende og un-
derviser i teater, musik og komik og 
kender således livet på de skrå bræd-

der indefra. I en årrække var jeg lærer på 
Mejlby Efterskole hvor teaterprojektet var 
mit hjertebarn. Jeg har gennem årerne væ-
ret instruktør og ankermand på over 100 
teater- og musicalprojekter for unge. Jeg 
medbringer professionelt lys- og lydanlæg.



Michael West
Sandstræde 27,  Klejtrup

9500 Hobro
Tlf: 21 67 37 41

E-mail: Til@MichaelWest.dk
Se mere på: www.MichaelWest.dk

Interesseret?

Ring og få en snak

Jeg har blandt andet holdt teaterprojekter på:

DHE Efterskolen Skjern
Ålestrup Naturefterskole

Himmelbjergegnens Efterskole
Nordsamsø Efterskole

Vinde Helsinge Fri- og Efterskole
Skibelund Efterskole

Glamsbjerg Efterskole
Sundeved Efterskole

Agerskov Ungdomsskole
Østvendsyssel Ungdomsskole

Mejlby Efterskole
Ladelund Efterskole

Nørre Broby Efterskole
Bråskovgård Efterskole

Halvorsminde Ungdomsskole
Galtrup Efterskole

Sjørringvold Efterskole
Ølgod Ungdomsskole 
Hald Ege Efterskole
St. Andst Efterskole
Efterskolen Strand

Troldkærskolen
Grønvangsskolen Vejen

Midtsjællands Ungdomsskole
Skals Efterskole

På elevernes betingelser

tilbydes

Teaterprojekt


