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VELKOMMEN TIL DRAMATURGI 

Tillykke med optagelsen på dramaturgi, du kan glæde dig til et fantastisk studie samt 

studiemiljø på Kasernen. Vi glæder os meget til at se dig mandag den 22. August 

2022! 

Når du møder op, vil du blive budt velkommen af 13 tutorer, som vil præsentere dig 

for dramaturgistudiet. 

Kasernens adresse er: Langelandsgade 139, bygning 1585. Vi mødes i Kasernens 

Foyer kl. 9 til fælles morgenmad. 

Inden undervisningen reelt går i gang i uge 35, har vi sørget for en god og blandet 

intro-uge, hvor du vil få indblik i det praktiske, faglige og sociale aspekt ved 

dramaturgistudiet pa ̊ AU. I denne uge vil der være rig mulighed for at lære dine 

medstuderende at kende, samt dine undervisere. Der vil være en masse aktiviteter, 

der både har fagligt og socialt indhold. 

Denne pjece er en lille introduktion til hvad du skal vide inden studiestart.  
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Praktisk information 

• Vejvisning 

Mandag d. 22. august mellem kl. 

9 og 9.30 mødes vi til fælles 

morgenmad på 

Langelandsgade 139 i 

Kasernens Foyer i Store sal 

(bygning 1585).   

Der kommer til at stå tutorer ved 

de forskellige indgange, som vil 

guide jer mod foyeren. 

Følg også med på 

Facebookgruppen, her laver vi en guide til jer, så det bliver nemmere at finde 

vej til Kasernen, ellers kan I også tage at tjekke AU Find-app’en ud.  

Facebookgruppen: 

https://www.facebook.com/groups/1083856052551795/?notif_id=1650971

000874696&notif_t=group_invited_to_group&ref=notif  

Det er primært på Facebook vi vil kommunikere med dig, så husk at melde 

dig ind!   

• Betaling 

I intro-ugen er der en masse arrangementer som indeholder mange finurlige 

og sjove aktiviteter. Hvis du ønsker at deltage i alle de gode arrangementer, 

bedes du indbetale 200 kr. Det er dog vigtigt at pointere, at det officielle 

program fra 8-16 er gratis at deltage i. 

 

Derudover vil der den 14.-16. oktober være en hyttetur for både første årgang 

og tilvalgsstuderende. Hytteturen koster 400 kr. 
 
Hvis du ønsker at deltage i ovenstående arrangementerne, bedes du betale, 

senest mandag d. 15. august. 

Betal og se mere her: https://dramaturgi-

studiestartsuge.nemtilmeld.dk/1/?fbclid=IwAR18lXv0Wu6sh3twIet-

34K6UCmnkS3rOOUtWkB7yta1c_bk_3mjdkBOTqI  
 
Hvis der skulle opstå problemer, eller har du nogle spørgsmål, så kontakt os 

endelig. Sarah på 42962620 og Sigrid på 29899875.  
 

 

https://www.facebook.com/groups/1083856052551795/?notif_id=1650971000874696&notif_t=group_invited_to_group&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/1083856052551795/?notif_id=1650971000874696&notif_t=group_invited_to_group&ref=notif
https://dramaturgi-studiestartsuge.nemtilmeld.dk/1/?fbclid=IwAR18lXv0Wu6sh3twIet-34K6UCmnkS3rOOUtWkB7yta1c_bk_3mjdkBOTqI
https://dramaturgi-studiestartsuge.nemtilmeld.dk/1/?fbclid=IwAR18lXv0Wu6sh3twIet-34K6UCmnkS3rOOUtWkB7yta1c_bk_3mjdkBOTqI
https://dramaturgi-studiestartsuge.nemtilmeld.dk/1/?fbclid=IwAR18lXv0Wu6sh3twIet-34K6UCmnkS3rOOUtWkB7yta1c_bk_3mjdkBOTqI
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• Mad 

Mandag morgen starter vi ud 

med fælles morgenmad, mens 

onsdag, torsdag og fredag er der 

frivillig morgenmad på kasernen. 

Tirsdag er der frivillig 

morgenmad med studiegruppen. 

Frivillig morgenmad betyder at 

man kan betale 10kr og deltage i 

fællesspisning. 

 

Hver dag vil man selv skulle stå 

for frokost. Husk gode store madpakker, da det er lange dage. Der er 

kantine på kasernen, så der er også mulighed for at købe frokost de dage 

vi er på kasernen.  

 

Tirsdag, onsdag og fredag er der frivillig aftensmad. (Det bliver enten 

komplet egenbetaling eller et lille MobilePay beløb (20 kr.)) Hvis du har 

allergener, så meddel det til os før intro-ugens start, så vi kan have 

alternativer, i forhold til morgenmad og aftensmad, klar til dig. Man kan 

også medbringe sin egen mad, hvis det lyster. Det er ikke et krav at 

benytte sig af vores tilbud :-)  

 

• At pakke rygsækken ☺  

Det kan være en god ide at have computer med torsdag og fredag. 

Derudover skal vi være udenfor hele tirsdagen, så husk tøj til vejret og stor 

madpakke. Onsdag, torsdag og fredag er det en god ide at have tøj på 

du kan bevæge dig i. Derudover kan man tage et andet sæt tøj med til 

festen om aftenen både onsdag og fredag.  

 

• Alkoholpolitik 

Vi følger naturligvis universitetets alkoholpolitik, hvilket vil sige, at der ingen 

alkohol er involveret under faglige arrangementer eller før kl. 16. 

Vi har tilstræbt os på at skabe et program, hvor alle har det rart, og hvor 

arrangementerne er inkluderende for alle. 
 
Det er derfor ikke en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, 

at man drikker alkohol.  
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• Kontakt 

Hvis du er forhindret i at deltage i hele eller dele af intro-ugen, vil vi meget 

gerne høre fra dig. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med skemaet, intro-

ugen generelt eller andet, er du også meget velkommen til at kontakte os. Du 

kan skrive eller ringe til:  

Sarah Vogtmann Lund – 42962620 

Sigrid Møller Weinreich –29899875 

Fælles mail: cheftutor.dramaturgi2022@gmail.com 

• Mangler du i intro-ugen et sted at sove i Aarhus? 

Kontakt da endelig os, og så vil vi meget gerne hjælpe med at finde en seng i 

den uge.  
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Program for studiestartsugen – Dramaturgi 

 

Mandag  
(På Kasernen) 

Tirsdag  
(I byen) 

Onsdag  
(På 

Kasernen) 

Torsdag  
(På Kasernen) 

Fredag 
(På Kasernen) 

09.00-09.45 

Velkommen! 

 

Fælles 

morgenmad for 

studerende og 

undervisere 

09.00-10.00 

 

Morgenmad 

med given 

tutor og 

studiegruppe  

9.00-10.00 

 

(Frivillig) 

morgenmad 

10.00-11.00 

 

(Frivillig) 

Morgenmad 

09.00-10.00  

 

(Frivillig) 

Morgenmad  

09.45-11.15 

 

Velkomst og 

præsentation af 

undervisere 

10.00-12.00 

 

Drama-stafet i 

Aarhus by 

10.00-12.00 

 

Workshop 

med Ida og 

Exe 

11.00-12.00 

 

IT-introduktion 

10.00 - 11.00 

 

Scene/sal intro 

11.15-11.30 

 

Pause 

12.00-12.45 

 

Frokostpause 

12.00-13:00 

 

Aktivitet og 

frokostpause 

12.00-12.30 

 

Frokostpause 

11.00 - 12.30  

 

Produktions 

Workshop v. 

Katrine Flarup 

Staunstrup 

11.30 - 12.00 

 

Aktivitet 

12.45-15.00 

 

Drama-stafet i 

Aarhus by 

13.00 - 16:00  

 

Workshop 

med Sune 

fra Filuren 

12.30-13.30 

 

Frivillig Tur til 

stakbogladen + 

Opvarmning til 

rundbold 

12.30 - 13.00 

 

Frokost 

12.00-12.30 

 

”Flying” 

15.00-17.00 

 

Fri   

16.00 - 18.00 

 

Fri 

13.30-16.00 

 

Rundbold-

turnering med 

Kasernens 

andre fag 

13.00 - 15.45  

 

Fortsat 

workshop 
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12.30 - 13.00 

 

Frokost 

17.00-22.30 

 

Quiz-/ spil-

aften på 

Kasernen 

 

(med frivillig 

aftensmad kl. 

18.00)  

18.00 - 20.00  

 

(Frivillig) 

Aftensmad 

16.00  

Fri 

15.45 - 16.30  

 

Premiere på 

visninger 

13.00 - 14.00 

 

Biblioteksintro + 

rundvisning 

 
20.00 - 00:00 

 

Temafest  

 
16.30 - 17.00 

 

Evaluering af 

ugen 

14.00 - 15.00 

 

Navnelege 

   
17.00 - 18.00 

 

Oprydning og 

hygge 

15.00 - 15.45  

 

Inddeling i 

studiegrupper 

og tilvalgsintro 

   
18.00 - 19.00  

 

(Frivillig) 

aftensmad 

15.45 - 16.00 

 

Fællesfoto 

   
19.00 - 24.00 

 

Afslutning  

16.00 

 

Fri 

    

 

Tirsdag og onsdag er der fri leg om eftermiddagen. Her er der mulighed for, at jer 

der ikke bor i Århus eller ikke kan overskue at tage hjem, at blive på Kasernen og 

hygge med nogle af tutorerne ☺ 
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Tilvalg 
Skal du starte på tilvalgsfag på Dramaturgi, vil vi også meget gerne se dig i intro-

ugen! Ugen er så vidt muligt tilrettelagt sådan, at den passer til både hovedfags- og 

tilvalgsstuderende. Intro-ugens primære formål er, at de studerende kan lære 

hinanden at kende, samt at de bliver introduceret til det generelle studiemiljø. Der vil 

være enkelte dele af intro-ugen, hvor tilvalgsstuderende og hovedfagsstuderende er 

hver for sig, for at alle får mest muligt ud af ugens program. Du kan dog allerede nu 

sætte kryds i kalenderen mandag eftermiddag, d. 22/8, hvor der er et fagligt oplæg 

kun for tilvalgsstuderende.  

Du vil blive informeret om oplægget på selve dagen. Sæt også kryds i kalenderen for 

tirsdag, hvor Drama- Stafet Aarhus vil foregå i studiegrupper – også 

tilvalgsstudiegruppen. 

Den 14. - 16. oktober vil der være en hyttetur for hele den nye årgang – og JA, 

naturligvis er Tilvalg en del af den nye årgang! Vi håber at se så mange tilvalgsfolk 

som muligt!  

 

Om at læse Dramaturgi 
 

Kort fortalt så handler Dramaturgistudiet om at lære teaterverdenen at kende og om 

alle rollerne indenfor et teater. Naturligvis vil der være vægt på dramaturg-rollen, da 

det er det man bliver færdiguddannet som. I vil både lære om skuespilteknikker og 

hvordan man arbejder med skrevne og spillede teaterforestillinger, samt få et indblik 

i den pædagogiske del af faget. Altså hvordan man lærer fra sig og faciliterer andre 

i blandt andet workshops. Teater er jo meget mere end bare skuespil og 

manuskripter :-)  

 

• Fag på 1. semester 

De tre fag I vil have til at starte med, både på 1. og 2. semester vil være 

teaterhistorie, værkanalyse og teaterpraksis. Det er i de her tre fag, at I vil 

lære det mest grundlæggende, der hører til studiet. I kan læse meget 

mere om dem, når I klikker på de forskellige fag under ”Uddannelsens 

opbygning” her: https://bachelor.au.dk/dramaturgi/  

 

• Pensum og bogindkøb 

Det kan godt virke lidt overvældende at starte på et nyt studie og tage på jagt 

efter de bøger man bliver bedt om at købe, men bare rolig, det behøver ikke 

være for besværligt. Vi sender en liste ud på facebookgruppen så snart vi ved 

hvilke bøger i skal skaffe.  
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Bøgerne kan købes i Stakbogladen med 10 % studierabat (vi vil tage en tur 

derover i uge 34, til dem der gerne vil med)  

Hvis man vil købe dem brugte og dermed lidt billigere, så kan man følge med 

på diverse Facebooksider:  

- https://www.facebook.com/groups/618091078220825  

(Alle ARTS fakultetets bøger sælges her)  

- https://www.facebook.com/groups/129048850619657  

(Dette er studiets officielle Facebook side, som bare er ret god at være 

med i generelt. Nogle gange bliver der solgt bøger derinde)  

Bare rolig – Der er ingen der forventer I har alle bøger inden studiestartsugen, 

vi skal nok hjælpe ☺  
 

• Biblioteket 

Kasernebiblioteket vil i få en introduktion til i uge 34, og flere gange senere, jo 

længere i kommer i studiet. Kasernebiblioteket er ikke det største, men det har 

alt hvad der er essentielt for jeres studie. Vi tilhører det store bibliotek (Det 

Kongelige Bibliotek), som også kaldes for bogtårnet. Det ligger ikke langt fra 

Kasernen, og er også perfekt til at sidde og læse i. Der er både en stille og 

hyggelig læsesal, men man kan også sidde i kantinen, hvor der sælges varm 

frokost hver dag.  

Bibliotekets hjemmeside: https://library.au.dk/ 

Bibliotekerne på AU har naturligvis printere og scannere man kan benytte sig 

af som studerende.  

• Læsepladser: 

Udover at sidde på biblioteket og læse, eller på Det Kongelige Bibliotek, kan 

man også sidde på Kasernen. Vi har Foyeren, som man kan sidde i, hvor 

Kasernecaféen holder til. Derudover kan man sidde i studenterhuset, hvor der 

er lidt mere fred og ro end Foyeren, men stadig tæt på Kasernecaféen, hvis 

man skal fylde kaffekoppen op.  
 

• Studiegrupper (Tilvalg får også tildelt en studiegruppe): 

I uge 34 vil I blive præsenteret for jeres studiegruppe og senere vil jeres 

studievejleder holde workshop med jer i jeres grupper, hvor I vil blive 

introduceret til det at arbejde i studiegrupper. På dramaturgi bestemmer man 

i sin studiegruppe hvordan man vil arbejde sammen og hvad man vil bruge 

hinanden til. Det er ikke alle fag der kræver et tæt studiegruppesamarbejde, 

men det er som sagt helt op til jer, hvordan I vil arbejde.  
 

https://www.facebook.com/groups/618091078220825
https://www.facebook.com/groups/129048850619657
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• AU Studypedia     

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under 

hele dit uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og 

værktøjer til det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, 

notatteknik, formalia i opgaver mm.  

AU Studypedia har et helt afsnit målrettet nye studerende, hvor der er 

øvelser og gode råd til at komme godt i gang som 

universitetsstuderende, se AU Studypedia til nye studerende. 

 

Vigtige datoer  

Arts Karriere oplæg d. 7 september 
Denne dag kommer der en oplægsholder fra Arts Karriere og fortæller om alle de 

gode muligheder som Arts Karriere har at tilbyde. 

Teater-kaffe-intro-dag tirsdag d. 20 september   

På denne dag disker byens teatre op med kaffe, og giver en smagsprøve på hvad 

de kan. Dagen bliver lang (og hyggelig!), så sæt også aftenen af, da det vil være 

muligt at komme med ind i teatret og se en forestilling med hele holdet (frivilligt).  

Pubcrawl fredag d. 23. september  
På denne forrygende aften tager vi hinanden under armen og begiver os ud på en 

rundtur på byens barer, hvor der vil være gode rabatter, konkurrencer og fest.  

Kasernefestival 30. september 

Oplev de forskellige studenterforeninger, samt udefrakommende foreninger i en 

festlig festival. Hvor der både vil være informationer, aktiviteter, mad og 

underholdning på scene.  

Hyttetur fredag d. 14. til søndag d. 16. oktober  
Første weekend af efterårsferien tager vi på hyttetur som både er for tilvalg og de 

nye studerende! I får selv mulighed for at planlægge detaljerne omkring turen, der 

som altid vil blive fyldt med en masse fede aktiviteter, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Og husk at købe billet til hytteturen inden den 15. august, hvis man vil 

deltage!  

 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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Studiemiljø 

Hvis du savner at være en del af noget, så er mulighederne mange på Dramaturgi. 

Foreninger, klubber, revy og lignende, alt sammen noget, som man kan engagere 

sig i på Dramaturgi.  

Du vil blandt andet støde på:  

• Scenekunsthus Århus  
• Studenterrådet  
• KaserneBaren  
• Visir (Kasernebladet)  
• Kaserne Caféen  
• KaserneRevyen  
• Studenterradioen  
• Quonga  
• Dramaturglee  
• Dramatyrkisk festudvalg  
• Fagligt Forum.  

Der er er mange fællesskaber, som du kan blive en del af - fællesskaber som giver 

dig erfaring, læring og nye relationer med i rygsækken. Du kan som studerende se 

frem til at blive en del af et sundt og rart studiemiljø!  
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IT-systemer 

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme 

til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er 

helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I 

løbet af velkomstugen holder vi også en IT-introduktion for jer. Nedenfor har vi lavet 

et hurtigt overblik over de vigtigste systemer: 

• mitstudie.au.dk  

er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og 

selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, 

links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at 

logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har 

brug for som studerende. 

 

• Brightspace 

er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet 

relevant information til din undervisning. 

 

• Studieselvbetjeningen (STADS)  

er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, 

mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver 

nødvendigt i løbet af dit uddannelsesforløb. Se guide om brug af STADS. 

 

• Studieportal Arts  

Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, 

eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet. 

 

• Eduroam 

Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du 

installere netværket på dine enheder.  

 

• Zoom på AU 

er den primære tekniske løsning, som AU bruger til afvikling af undervisning 

og eksamener digitalt. Du skal altid bruge den officielle AU Zoom-instans og 

ikke gratis-versionen. Brug AU’s vejledning til videomøde i Zoom.  

 

• Software til studerende 

Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis 

software eller software med rabat.  

 

• IT-support 

Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://eduroam.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studerende.au.dk/it-support/software/
https://studerende.au.dk/it-support/
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godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær 

tålmodig ☺  

 

 

Vejledning og rådgivning 
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde 

hjælp, støtte, inspiration og vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb: 

• Studievejledningen 

Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en med-

studerende, der er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I 

studievejledningen er der tavshedspligt, og du kan komme og tale om både 

regler og formalia omkring dit studieforløb, studietvivl, personlige udfordringer 

og meget andet. Du kommer til at møde din studievejleder i løbet af 

velkomstugen, og de følgende uger kommer han/hun og holder forskellige 

oplæg for jer, bl.a. om at arbejde i studiegrupper. 

 

• Specialpædagogisk Støtte (SPS). Hos SPS kan du få information og vejledning 

om støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være på grund af 

ordblindhed, psykiske lidelser, syns- og høre handicap osv. Du kan kontakte 

SPS allerede nu - også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.  

 

• Studenterpræsterne 

Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for 

studerende uanset tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på 

Aarhus Universitet, hvor man kan bede, meditere eller bare finde ro. 

Studenterpræsterne arrangerer også forskellige foredrag og 

debatarrangementer.  

 

• Studenterrådgivningen 

er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De 

kan fx hjælpe dig, hvis du har udfordringer med eksamensangst, 

perfektionisme, stress mm.  

 

• Studenterlinjen 

er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.  

 

• SU-kontoret 

Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/sps/
https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
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• Arts Karriere 

 er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel 

vejledning og deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.  

 

• AU Elitesport 

hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer. 

 

• AU Iværksætter  

hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen 

virksomhed sideløbende med dit studium. 

 

Vi siger fra 
 
På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og 

ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle 

former.  
 

Oplever du, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der nogen, du 

kan henvende dig til, og AU opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning.  

 

• Du har forskellige muligheder, som du kan læse om på AU’s ” Vi siger fra”-side.  

 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig!  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra

