Tænk Øse!

Tænker du efterskole?

Øse er kreativitet og
mangfoldighed

Øse er fællesskab og
altid venner i nærheden

Tid til dig.

Niveaudelt undervisning
Vi har niveauet som passer dig

Øse Efterskoles boglige undervisning er niveaudelt. I både 9. og 10.
klasse kan du således vælge mellem tre niveauer i de store kulturfag: Dansk, engelsk og matematik. På niveau 3 er der 2 lærere.
Skal du være elev i 10. klasse, har du også mulighed for at vælge den
prøvefri Innovations klasse med iværksætteri og projekt arbejde i fokus.
Skolen tilbyder alle prøvefag på både FP9 og FP10 niveau.

Øse er en musisk kreativ efterskole for dig, der gerne vil kombinere din
boglige 9. eller 10. klasse med din interesse for enten kunst, musik,
teater eller film, animation og IT.

Øse Efterskole
•

•
•
•
•
•
•
•

er en musik/kreativ efterskole for dig, der gerne vil bruge og
udvikle dit talent indenfor kunst, musik, teater, film, animation
og IT.
tager den boglig undervisning seriøs. Derfor har vi niveaudelt
undervisning, så du kan få den udfordring, du har brug for.
tilbyder en prøvefri 10. klasse, som arbejder med innovation,
entreprenørskab og iværksætteri.
er valgfag med E-sport, skriveværksted, elektronisk musik,
showdance, taekwondo, kor m.m.
er struktur, fællesskab og tryghed.
er krav, respekt og forventninger.
er mangfoldighed med plads til forskellige meninger.
er personlig og faglig udvikling.

Nærhed og
fællesskab

Danner rammen om skolen
Eleverne siger om Øse Efterskole:
“Jeg har fået lysten til at lære tilbage.”
“Jeg har igen fået tillid til andre.”
“Jeg har fået mulighed for at udfolde min kreativitet.”
“Øse Efterskole er en pause, hvor man får lov til at opleve nuet.”
“Jeg har kunnet tage paraderne ned og bare være mig selv.”
“Jeg har fået noget, som jeg slet ikke vidste, at jeg havde brug for.”
Øse Efterskole er en ny start, engagement med andre, forpligtelse,
struktur, tætte relationer, mange nye venner, oplevelser, udvikling,
home away from home, fællesskab, tryghed, muligheden for at
bryde grænser.

Fleksibel struktur
Kombinér på tværs

Vi har 3 valgfagsblokke. Blok 1 og 2 er med udgangspunkt i vores linjer,
mens blok 3 er en blandet buket af tilbud.
Med de 3 blokke har du mulighed for selv at vælge en del af dine fag.
Fagene i blokkene er på 2 timer.
Udover dine 6 faste timer på din linje skal du vælge et valgfag i hver af
de 3 blokke.
Hvis du f.eks. er musikelev, kan du vælge at supplere dine linjetimer med
musikfag, så du kommer op på 10 musiktimer. Du kan måske også have
lyst til at arbejde med teater og så kan du i stedet vælge teaterfag, således
at du har 6 musiktimer og 4 teatertimer. På denne måde giver vi dig
mulighed for at arbejde med af dine interesser eller måske få afprøvet
nogle nye fag.
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Blandede fag

2 timer

2 timer
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Undervisningen

“Hele verden er en scene…”
Undervisningen tager udgangspunkt i træning af:
• Kropsbeherskelse
• Koncentrations- og samarbejdsevne
• Tryghed og selvtillid
Vi arbejder bl.a. med:
Dans, mime, retorik, masker, sminke, kostumer, monologer, tekstskrivning, lys og lyd, scenografi,
manuskript, skuespil og teaterproduktion.

Hvis du er klar, så garanterer vi dig:
•
•
•
•

Er du til teater?
Så har vi linjen til dig!

Går du rundt med en skuespiller i maven vil vi gerne inviterer dig indenfor i
vores teaterhus, hvor vi seriøst og målrettet arbejder med teatrets forskellige
teknikker, genrer og forestillinger.
Vi holder til i Teaterhuset, hvor vi har egen scene, lyd, lys, sminkerum,
kostume- og regirum og depot.

at du får brugt og udviklet dit talentat
du bliver klogere på teatrets virkemidlerat
du bliver en bedre skuespillerat
du udvikler dig som menneske

Undervisningen

Vi udfordrer dine kreative talenter!
På kunstlinjen udvikler du dine færdigheder inden for en lang række discipliner og materialer
i samarbejde med linjens øvrige elever og kunstlærerne.
Undervisningen på efterskolens kunstlinje tager udgangspunkt i såvel kreativt som praktisk arbejde
inden for kunst og kunsthåndværk.

Hvis du er klar, så garanterer vi dig:
•

at du får brugt og udviklet dit talent

•
•
•
•
•
•

at du opbygger en forståelse for at samarbejde om kunst og kunsthåndværk
at du bliver inspireret af den etablerede kunstverden og de andre elever
at du får en grundig indføring i forskellige kunstarter
at du stifter bekendtskab med forskellige teknikker
at du får kendskab til mange forskellige materialer
at du udstiller dine værker både på skolen og offentlige steder

Emnerne på linjen vil bl.a. være inspireret af trends indenfor området.

Har du en kunstner i
maven?
Så har vi linjen til dig!

Kunstlinjen er for dig, der har lyst til at arbejde med din kreativitet. Her er der
tid og plads til fordybelse.
Vi holder til i Kunsthuset, hvor der er 2 værksteder, et lokale til arbejde med ler
og så har vi et udendørs værksted med bl.a. mulighed for raku-brænding. Vi
arbejder også rundt på skolen og er med til at skabe skolens kunst både indenog udendørs.

Undervisningen
Rytmikken er vores våben

Du kommer til at arbejde med sammenspil, rytmelære, turné, komposition, elektronisk musik, nodelære,
studieoptagelser, improvisation, hørelære, festival, parafraser, lektier, koncerter, sved, energi, øvelser,
øvelser og atter øvelser! Du skal spille til koncerter, café aftener, turnéer og selvfølgelig på vores egen
musikfestival – Øse Festival, som vi kalder ØF! Du skal også bag om scenen og være med til at planlægge
ØF. Du skal booke bands, skrive pressemeddelelser, designe plakat, være roadie og meget mere.

Hvis du er klar, så garanterer vi dig:
•
•
•
•

at du får brugt og udviklet dit talent
at du får udviklet din samspilsevne
at du bliver bedre til dit instrument
at du får afprøvet forskellige genrer og stilarter.

Du har mulighed for at modtage instrumental undervisning i sang, kor, guitar, bas, trommer og
klaver.

Er du til musik?
Så har vi linjen til dig!

Uanset om du er til heavy, hiphop, pop eller jazz, så har du mulighed for at
spille din musik.
Vi holder til i Musikhuset, hvor der er 3 øvelokaler, et lokale til elektronisk
musik og et lydstudie. Lokalerne er fuldt udstyret med instrumenter og
lydanlæg.
I forbindelse med det ene øvelokale er der bygget udendørs scene, så når
vejret tillader det, kan vi rykke direkte ud af øvelokalet og på scenen.

Undervisningen

Vi udforsker og afprøver moderne teknologier
Vi arbejder ud fra forskellige forløb, hvoraf nogle er obligatoriske for alle. På de obligatoriske
forløb får vi et fælles teoretisk grundlag inden for film, animation og IT, så vi alle taler samme sprog.
De andre forløb er mere valgbaserede, hvor du specialiserer dig i et emne inden for film, animation
eller IT sammen med ligesindede. Her arbejder vi med et selvvalgt forløb i slutningen af året,
som er et individuelt speciale, hvor du fordyber dig i et specifikt område, der interesserer dig.

Hvis du er klar, så garanterer vi dig:
•
•
•

Nørder du film og it?
Så har vi linjen til dig!

Drømmer du om at blive filminstruktør, animator, spiludvikler eller er du
computernørd, som elsker at nørde med film og it, så er film, animation og
IT linjen det helt rigtige valg for dig!
Vi holder til i 3 lokaler, hvor vi har arbejdsstationer til alle, biograf, ideværksted,
green screen location, virtual reality og 3D printer.

at du får brugt og udviklet dit talent
at du kommer til at arbejde med at udvikle film, reklamer, musikvideoer, video blogs, lyd,
radio/podcasts, stop motion
at du får prøvet kræfter med 2D- og 3D-animationer, 3D printer, grafisk design, fotografering,
green screen, speed art og IT-teknik.

