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Indledning
Oktober 2019

Denne rapport beskriver aktiviteterne i Musikteatergruppen 
Ragnarock fra 1. september 2018 til 31. august 2019.

Rapporten er en beretning om det sjette år med partnerskabsaftale 
mellem Fredensborg kommune og Musikteatergruppen Ragnarock

Ragnarocks aktiviteter har i denne periode omfattet følgende hold:

4 børnehold i drama/teater og et børnehold i akrobatik/nycirkus i 
Humlebæk

1 børnehold i drama/teater og en billedskole for børn i Kokkedal

2 børnehold og et ungdomshold i capoeira, som mødes på 
Espergærde Gymnasium

Holdene i Kokkedal afvikles i tæt og godt samarbejde med 
Fritidsbutik og Kokkedal på Vej.

Ud over de aktiviteter, der gennemføres som led i 
partnerskabsaftalen, samarbejder Ragnarock tæt med 
Ungfredensborg. Det gælder  ungdomsholdet Ragnarock . Holdet 
administreres af Ungfredensborg og afvikles i tæt samarbejde med 
Ragnarock. Dette holds aktiviteter beskrives derfor også i denne 
rapport.

Ragnarock har stået for både vinterferie- og sommerferieaktiviteter 
i Fredensborg kommune i tæt samarbejde med Fritidsbutik.

Vi har endvidere tilbud om undervisning i drama, nycirkus og 
styltearbejde igennem Skolen i Virkeligheden

Bidragene i rapporten er i størst muligt omfang skrevet af 
deltagerne selv og deres undervisere.

Joachim Clausen, daglig leder.
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Undervisere sæson 2018-2019
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Leder af Ragnarock og 
underviser på 
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og underviser på 
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voksenholdet Jætterne
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Underviser på 
billedskolen

Ellinor Novellino
Underviser på akrobatik 
og nycirkus
Hjælpetræner:
Kamma Hjortkjær

Morten Munk
Underviser på 
capoeiraholdene

Karen Sidenius Jacobsen
Forkvinde for Ragnarock 
og underviser på 
Kokkedalholdet

Nicolaj Pape Frantzen
Underviser på 
torsdagsholdet

Rosa Amalie Stanley
Underviser på 
onsdagsholdet

Emilie Bach
Sekretær for Ragnarock og 
underviser på onsdags- og 
torsdagsholdet

Sarah Eckhardt-Læssøe
Underviser på 
ungdomsholdet
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Børneholdene

Foto: Stefan Kai Nielsen
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Mandagsholdet
Mandagsholdet  er  et  hold  bestående  af  børn  fra  1.-3.  klasse. 
Dette år var holdet større end hvad vi tidligere har været vant til. 
Og holdet bestod også af  rigtig mange nye,  som aldrig havde 
prøvet at spille teater før. Derfor gik en stor del af året med at 
lege og øve os i  at  finde på ting og forstå,  hvad det at spille 
teater og skabe en forestilling egentlig betød. Men selvom en stor 
del af tiden bestod af sjov og spas og dans, sang og leg, havde 
holdet  også  rigtig  mange  ideer  til,  hvad  forestillingen  skulle 
handle om. Lidt efter lidt begyndte vi at skærpe os ind mod en 
handling, som mundede ud i forestillingen “Den Stjålne Diamant”. 
Den handler om de gode og onde dronninger, der melder krig 
mod hinanden. De onde stjæler så de godes magiske diamant 
med hjælp fra to fjollede superskurke, og det er så op til et hold 
af ret uduelige superhelte at få diamanten tilbage igen.
Alt i alt har det været et rigtig sjovt år, hvor vi som undervisere 
har været rigtig glade for at se den store udvikling der har været 
hos hver enkelt deltager.
- Julie og Mie, undervisere på Mandagsholdet.

Tirsdagsholdet
I  år  var  Tirsdagsholdets  forestilling  et 
hæsblæsende eventyr. Spændingen var i  top 
da fire skolebørn og deres lærer for vild i det 
store og mystiske Eventyrland. De skulle være 
på vagt,  for  bag hvert  et  hjørne lurede der 
måske  store  farer.  Men  pludselig  kom  den 
gode og  den onde dronning af Eventyrland  
op og skændes. Den onde general, Stacey og 
Casey,  de  to  magiske   ballerinaer  og  alle 
eventyrlands beboere blev blandet ind i den 
episke kamp mellem det gode og det onde! 
Årets forestilling blev skabt af eleverne selv 
med  hjælp  fra  deres  undervisere  og  få 
eksperter udefra. Det var en sjov, lærerig og 
hyggelig  proces,  hvor  både  elever  og 
undervisere havde stor mulighed for at folde  
deres kreative evner ud.
- Sophie og Mathias, undervisere på                         
h tirsdagsholdet

Foto: Emilie Ejby Schmidt

Foto: Vibeke Mai Magnussen
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Onsdagsholdet
Onsdagsholdet er et af de to hold 
med  elever  fra  4.  -  6.  klasse. 
Holdet har i år været inspireret af 
alle  de  ting,  der  foregår  på  en 
skole. Både i undervisningen, men 
ikke mindst også i frikvartererne, 
på  rektors  kontor  og  ude  i 
krogene.  Efter  en  katastrofe  på 
skolen blev der indført en masse 
nye regler, som gjorde hverdagen 
sur og træls for skolens elever. Så 
træls at de til sidst endte med at 
gøre oprør mod det hele.
Onsdagsholdet  har  udover  teater 
arbejdet  meget  med  sang  og 
fysiske  udtryk  i  scener.  Men 
selvom  der  blev  arbejdet  hårdt, 
var der stadig tid til en masse sjov 
og leg

- Rosa og Emilie, undervisere på 
onsdagsholdet

Torsdagsholdet
Torsdagsholdet  er  et  af 
Ragnarocks  hold  med  elever  fra 
4.-6.  klasse.  Årets  forestilling 
'Forbrydelser  og  Fortrydelser' 
fandt  sted  i  et  fængsel.  Her 
mødte vi hårdkogte kriminelle og 
uduelige  fængselsbetjente.  Uden 
om  fængslets  mure  fulgte  vi  et 
diamant-kup-firma, hvis boss var 
blevet  arresteret  efter  det  sidste 
store  diamant-kup.  De  ansætter 
en ny boss, men hun er ikke hvad 
hun  ser  ud  til  at  være.  Hun  er 
nemlig  hemmelig  spion  for  den 
rivaliserende  gruppe  inde  i 
fængslet. Torsdagsholdet har i år 
haft  meget  fokus  på  fysiske 
scener  og  er  blevet  instrueret  i 
akrobatik/nycirkus.

-  Nicolaj  og  Emilie,  undervisere 
på torsdagholdet

Foto: Vibeke Mai Magnussen Foto: Stefan Kai Nielsen
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Kokkedalholdet
Kokkedalholdet  lavede  i  sæsonen 
2018-2019  en  forestilling  kaldet  
”Tvillingerne og den magiske æske”, 
som blev vist to gange på Humlebæk 
Skole  i  marts  2019.  Eleverne 
arbejdede hele sæsonen  med blandt 
andet  improvisation,  sanglege  og 
historiefortælling.  Forestillingen  blev 
altså  skabt  af  alle  deltagernes  fede 
idéer, engagement og hårde arbejde. 
Forestillingen  handlede  om  to 
tvillingepiger, som bliver smidt i seng 
af deres skrappe bedstemor. De hører 
en mærkelig lyd - den kommer oppe 
fra  det  uhyggelige  loft.  På  loftet 
finder  de  to  piger  en  gammel  og 
meget mystisk æske. Da de åbner den 
bliver  de  suget  ind  i  en  verden  de 
aldrig  har  set  før.  Her  møder  de 
Elverdronningen  og  hendes  talende 
jordegern,  en  spåkone  og  Den 
Magiske Æskes Vogter. 

Jætterne
Jætterne er Ragnarocks voksenhold 
for  deltagere  der  er  fyldt  18  eller 
derover.  Vi  mødes  hver  onsdag  i 
dramasalen og laver en masse sjov 
og ballade.
Vi starter stort set altid op med et 
par  danse,  hvoraf  vi  har  et  større 
repertoire. Det hænder da også at vi 
engang imellem bruger noget tid på 
at lave nye danse.
Når  vi  ikke får  sved på panden af 
vores fede dansetrin, laver vi scener 
og øvelser.  Om disse scener bliver 
til en forestilling må kun tiden vise, 
da  Jætterne  arbejder  mindre 
produktorienteret  end  de  fleste  af 
Ragnarocks  andre  hold.  For  os  er 
det  kærligheden  for  teatret  og 
sammenholdet  i  Ragnarock,  der 
giver os lysten til  at  troppe op på 
Humlebæk skole hver onsdag.
Jætterne er et frirum i en ellers travl 
uge,  og da de fleste af  deltagerne 
studerer eller arbejder, er det også 
et velfortjent frirum. 
Ragnarock  har  været  i  vores  liv  i 
mange  år,  og  selvom  vi  ikke 
længere  går  på  ungdomsholdet, 
lever Ragnarock videre i os gennem 
Jætterne.

Foto: Stefan Kai Nielsen

Alt  i  den  magiske 
verden virker smukt 
og  godt,  men 
tvillingerne  må 
arbejde sammen og 
håbe  på  hjælp  fra 
deres  nye  venner 
hvis  de begge skal 
vende  helskindet 
hjem - for de 

uhyggelige  væsner  mareridterne  er 
nemlig  ude  efter  dem.  -  Karen, 
underviser på Kokkedalholdet
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Weekender og 
andre aktiviteter
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Hyggeweekend
Hyggeweekenden fandt denne sæson 
sted  midt  i  november  måned.  
Traditionen  tro  mødtes  mandags-, 
tirsdags-  og  Kokkedalholdet  fredag 
eftermiddag til lørdag formiddag, og 
onsdags- og torsdagsholdet  mødtes 
lørdag  eftermiddag  til  søndag 
formiddag.  Fælles  for  de  to  aftener 
var  en  masse  hygge,  teater,  lege, 
madlavning, film, snak, slik- og kage 
spisning.
På  billederne  kan  I  se  nogle  af 
højdepunkterne fra de to weekender, 
samt  efterladenskaberne  af  slik  og 
slikpapir undervisnerne fejede op fra 
gulvet  søndag  eftermiddag,  da  alle 
børn var vendt hjem trætte og glade.
- Emilie, underviser på onsdags- og 
torsdagsholdet

Forældremøder
I  starten  af  hver  sæson  holder  vi 
altid  et  forældremøde.  Vi  starter 
mødet  ud  med  fællesspisning  for 
deltagere, forældre, undervisere og 
søskende.  Efterfølgende  holder 
forældrene  og  underviserne  et 
møde om den kommende sæson og 
lærer hinanden lidt at kende. Imens 
de  voksne  er  i  gang  med  deres 
voksensnak, får holdet lov til at gå 
over på skolen og lave alle de sjove 
ting  -  nemlig  at  øve  teaterscener. 
Og der  er  selvfølgelig  også sørget 
for underholdning for de søskende, 
der er med. Ved mødets slutning får 
forældrene  lov  til  at  se  de  øvede 
scener, og vi siger farvel og tak for 
denne gang.
-  Rosa,  underviser  på 
onsdagsholdet
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Ungdomsholdet

Foto: Niels Agersnap
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Afsporet
Ungdomsholdets  sæson  2018-2019  endte  i  år  ud  med 
forestillingen Afsporet, en forestilling der som altid er skrevet og 
fundet på af eleverne uden noget manuskript. 

Afsporet foregår i en lille by Sandløse placeret langt væk fra alt 
andet i ørkenen. Deres eneste vej ind og ud af byen, med tog 
over en bro, er for 6 måneder siden styrtet sammen og nu ligger 
resterne af  broen og toget  dybt  nede i  kløften,  som omringer 
byen. Nogle længes efter at komme væk fra den lille by mens 
andre  sætter  sig  godt  til  rette.  Forestillingen  lægger  specielt 
fokus på idéen om hvornår man er fanget og hvornår man er fri.

Årets  forstilling  har  som  altid  også  en  masse  selvskrevne  og 
komponerede sange, og det må siges at i  år er et godt år for 
sangene. Der er skrevet i alt ni sange og vi er meget stolte af dem 
alle sammen.

Som sæsonen er ved at komme til sin ende kan man som altid 
mærke  hvordan  holdet  virkelig  har  fundet  hinanden  igennem 
teater, sang og lege, et hold der i starten var nyt for mange føltes 
nu som hjem for alle.
-Rosa, ungdomsholdet

Fotos: Niels Agersnap



Vølven i Italien
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Det  er  påskeferie.  Det  er  tidligt  om  morgenen.  Vi  er  en  lille 
gruppe teatermennesker på ca 20, som maser bagage og røve ind 
i tre minibusser og sætter kurs mod Italiens varme. Vi hygger os 
på turen, der bliver både spillet  kort,  hørt  musik og sovet.  Så 
ankommer vi til hotellet i Østrig, hvor vi skal sove en nat, der er 
både  smukt  og  hyggeligt.  Om  morgenen  kører  vi  videre  og 
ankommer  så  om  aftenen  til  Poggio  Bella  Vista,  hvor  vi  skal 
tilbringe  de  næste  5  dage.  Vi  spiser  aftensmad  på 
pizzarestauranten Pellicano, og det smager virkelig lækkert.
Om morgenen spiser  vi  morgenmad og så  begynder  arbejdet. 
Sarah Eckhardt-Læssøe er vores instruktør, og hun er helt klart 
bedre end forventet. Dagene går med arbejde på forestillingen, 
små ture ind til byen og indkøbsture i den lokale Coop. Arbejdet 
med forestillingen er meget intenst, man er ligesom i en anden 
dimension med de andre fra holdet, hvor man koncentrerer sig 
110%  om  arbejdet.  Om  fredagen  er  der  fridag,  hvor  vi  alle 
sammen tager en stor tur ud og oplever flere af byerne i Toscana 
området. Fredag aften er der stor middag, som de søde naboer 
tilbereder, der er hyggelig stemning og så synger vi også ragna 
sange for dem. Om lørdagen skal vi så afsted igen, vi står tidligt 
op,  pakker  bilerne  og  kører  afsted  mod Danmark.  Om natten 
sover vi igen på et hotel i Tyskland, inden vi om morgenen kører 
videre. Da vi ankommer til Humlebæk station er alle trætte, men 
også virkelig glade, for det har været en virkelig god tur med 
Vølven i Italien.   - Laurine, ungdomsholdet



s. 14

Weekender og 
andre aktiviteter

Foto: Kenn Thomsen
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BLAM!
Den 8-9-2018 tog nogle af os fra Ragnarock ind til Trommen i 

Hørsholm; da vi skulle ind og se forestillingen BLAM!

Forestillingen er en fysisk action-komedie blanding af “Die hard” og 
“The office” som er blevet vist i over 5 år. Kun 4 personer skulle de 
bruge til at få skabt denne fantastiske forestilling.  Vi startede ud 
med at mødes på Humlebæk st. og kørte sammen til Trommen. 

Efter vi havde fået vores pladser, sad vi og ventede i spænding. 
Lyset gik ned og en høj mand kom ind på scenen. Forestillingen 

varede omkring halvanden time, og var helt fantastisk. 

De arbejdede meget med fysisk materiale, og fik en til at få 
kuldegysninger. Den humor og intensitet de brugte gav en mega 

god stemning og skabte en mega god følelse i rummet. Da 
forestillingen langsomt kom til ende var det som om at der kun var 

gået et kvarter.

- Ida og Nanna, ungdomsholdet

Foto: Søren Meisner
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AFUK
Traditionen tro var ungdomsholdet et par ture til København for at deltage 
i AFUKs arrangementer. Første arrangement var deres Åbent Hus som lå i 
december.  Denne  aften  bød  på  en  masse  smagsprøver  fra  hvad  de 
forskellige hold på skolen var ved at arbejde med. Der blev optrådt med 
akrobatik i forskellige afskygninger, teater, sang, og skate. Derudover var 
køkkenet  på  højtryk  for  at  servere  mad  til  alle  gæsterne  og 
kunstudstillingen var også velbesøgt.
Andet  besøg  var  i  juni  måned,  hvor  der  blev  afholdt  Festivitas.  Dette 
arrangement er AFUKs afslutningsfest, som varer i tre dage. Her blev der 
også optrådt med en masse forskellige ting, og det var ligeså storslået, 
som det plejer at være.

- Emilie, sekretær

Fotos: AFUKs Instagram
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Hofnar

Fotos: Hillerød Posten

Dette  år  blev  Ragnarock  inviteret  til  at  være  med  i  den  store 
Hofnarparade i Hillerød. Paraden indeholdt alle former for musik og 
gøgl, lige fra jonglering, et kæmpe trommeorkester, styltegængere 
og klovne  til  trapez  numre og live  musik.  Ragnarock  var  blandt 
andet med på stylter,  som store eksotiske fugle,  der fascinerede 
publikum og spredte godt humør og god stemning. Paraden endte 
foran  statuen  af  Kong  Frederik  den  7,  med  stylteopvisning  på 
statuens sokkel. Det var et utroligt flot arrangement som Ragnarock 
var glade for at være en del af.  

- Sophie og Kamma, ungdomsholdet
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Fastelavn i Nivå
Til Fastelavn i år var Ragnarocks 
Ungdomshold  med  til  at  holde 
en  kæmpe  fest  i  Nivå  centret 
som  en  del  af  deres  årlige  
fastelavnsparade. Arrangementet 
var  livligt  med  flere  forskellige 
tønder  til  de  mange  forskellige 
aldersgrupper, der var mødt op. 
Der var  konkurrence for  bedste 
udklædning, sjov undervisning  i 
samba,  ansigtsmaling  i  alle 
farver  og  motiver,  varm kakao, 
ballonoppustning,  samt  lækre, 
lune fastelavnsboller. Ragnarock 
bidrog  med  styltegængere  i 
flotte  kostumer  og højt  humør. 
Begivenheden var en stor succes 
med  fantastisk  stemning  og 
deltagelse. Alt i alt, en hyggelig, 
trods lidt vinterkold, dag i  Nivå 
centeret.

- Rosa, Ungdomsholdet

Følg os på de sociale 
medier
Kan du ikke få nok af Ragnarock? Bare 
rolig!  Du  kan  heldigvis  følge  os  på 
diverse  sociale  medier.  Vi  er  mest 
aktive på Facebook og Instagram, men 
hold også øje med både YouTube og 
Snapchat.  Her  kan  du  få  eksklusive 
videoer, billeder og nyheder direkte på 
din skærm!

Derudover  kan du altid  besøge vores 
hjemmeside www.ragna.dk. Her kan du  
finde  kontaktoplysninger  på  vores 
undervisere, og se gamle årsrapporter 
samt gallerier.

Så  træk  på  dine  stalker-evner  og  og 
tryk  løs  på  følg/like/love  knapperne, 
for  der  er  masser  af  godter  på 
internettet.
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Weekender på ungdomsholdet

Vi  starter  dagen  ud  med  fælles  morgenmad,  og  derefter  laver  vi 
opvarmning sammen. Vi bliver for det meste inddelt i nogle grupper 
som vi laver nogle scener i. Klokken ca. 13-14 spiser vi frokost (som 
vi har haft med) og holder pause, hvor man egentlig bare må fjolle 
rundt og lave, hvad man har lyst til. Derefter arbejder vi videre. Om 
aftenen spiser vi fælles aftensmad, og vi holder som regel et møde 
om, hvad vi  har  nået,  og hvad planen for  næste dag er.  En gang 
imellem får vi også dessert. Derefter er det mest hygge individuelt. På 
første weekend ser vi en gammel Ragnarock forestilling sammen, i år 
så  vi  for  eksempel  ”I  morgen er  solen  grøn”.  Vi  gennemgår  også 
brandreglerne inden de voksne slipper os fri, nogle gange er der et 
lille planlægningsmøde. Det er ofte forskelligt hvor og hvornår folk 
går i seng, vi får bare at vide at vi skal være friske nok til at arbejde 
hårdt næste dag. Søndag morgen, starter vi ud med endnu en fælles 
morgenmad, hvor vi derefter endnu engang gennemgår, hvad planen 
er for dagen, så ingen er i tvivl. Derefter arbejder vi videre fra hvor vi 
slap, dagen før. Vi spiser frokost sammen om søndagen, modsat om 
lørdagen hvor vi selv skal tage madpakke med. Efter dette bruger vi 
tiden på at rydde op efter os selv. Vi fordeler arbejdet i mellem os og 
det tager omkring 30 min. til 1 time, bagefter hygger vi os sammen 
inden vi kl 15 skal hjem igen. Ragnarocks weekender er altid super 
hyggelige. Vi får lavet en masse, mens vi samtidig får masser af tid til 
at  hygge  med  hinanden  og  få  nye  venskaber.  Dette  gælder 
selvfølgelig ikke kun for weekenderne, men de er en stor del af det. 
Man lærer virkelig hinanden bedre at kende!

- Alina og Amalie, ungdomsholdet

Ca.  en  gang  om  måneden  Besøger 
Ragnarock oppe i Ungecenteret i Nivå 
fra  lørdag  morgen  til  søndag 
eftermiddag. Vi arbejder med meget 
forskelligt, som for eksempel musik, 
fysisk, karakterarbejde. Det er ofte i 
weekenderne  at  de  fleste  ideer  til 
forestillingen kommer til. 
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Fælles aktiviteter
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Skovtur

Höör
Som så mange år  før  startede turen til  Höör med en afgang fra 
Humlebæk  st.  kl.  15.  Efter  en  bustur  fyldt  med  snak  og  hygge 
ankommer  vi  til  spejderhytten  i  Höör.  Her  starter  det  årlige 
transportbånd af alle vores tasker, musikinstrumenter og alt vores 
mad.  Når  alt  er  blevet  bugseret  indenfor,  er  det  tid  til  at  alle 
holdene skal synge sange sammen imens de venter utålmodigt på 
at  aftensmaden  er  færdig.  Sovepladser  bliver  fordelt  og  borde 
sættes op. 

Den følgende dag får alle holdene mulighed for at arbejde på deres 
forestillinger kun afbrudt af enkelte pauser. Efter en fælles frokost 
arbejdes  der  videre  indtil  det  er  tid  til  at  spise  aftensmad.  Når 
aftensmaden er  spist,  venter  børneholdene spændt  på det  årlige 
natløb. Godt nok siger alle de ældre at det er aflyst, men det kan jo 
være  …  Og  så  bliver  der  indkaldt  til  aftenhygge.  Dele  af 
ungdomsholdet er,  mistænkeligt  nok, væk imens der bliver leget 
frugtsalat  og  sunget  sange.  Midt  i  vandringssangen  springer  en 
”kanin” ind efterfulgt af ”Alice”. Derefter sendes begge børnehold 
ud i mørket for at hjælpe med at løse årets natløbsmission. Efter at 
Hjerter Dronning er blevet overvundet er der sejrsglæde og is. Efter 
isen  er  blevet  spist,  sendes  børneholdene  i  seng,  imens  at 
ungdomsholdet bliver oppe for at arbejde det sidste inden det er tid 
til at bevæge sig i seng. Når spejderhytten bliver (relativt) stille, er 
lørdagen slut. Søndagen starter med en god omgang morgenmad, 
efter morgenmåltidet begynder vi at arbejde med de scener vi skal 
fremvise  efter  frokosttid.  Når  frokosten  er  blevet  spist,  vises 
scenerne  for  alle  de  tre  hold.  Og  så  skal  der  ryddes  op.  Når 
spejderhytten er ren og pæn, begiver vi os tilbage til Danmark efter 
en både hyggelig og produktiv weekend. 

- Eleanor, ungdomsholdet

Skovtur  blev  igen  i  år  en 
kæmpe  succes.  Her  var  alle 
Ragnarocks  seje  teaterhold 
mødtes  og  lavede  en  masse 
teater og sang sammen.
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Samarbejde
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Akrobatik

Capoeira

Billedskolen
Ragnarock  har  et  hold,  der 
bliver  undervist  i  akrobatik  og 
nycirkus. Holdet består af elever 
fra 1.-6. klasse.
På  billederne  kan  du  se  en 
aktivitet fra årets juleafslutning. 
Her  ville  eleverne  "falde" 
sammen i det nye år, da de kun 
ville  se  hinanden  igen  på  den 
anden  side  af  nytåret.  Holdet 
lavede  også  en  lille  opvisning 
for  familie  og  venner,  og  der 
blev hygget med æbleskiver og 
kakao.

Billedskolen  er  et  hold  som 
foregår  på  Kokkedal  Skole. 
Her  laver  eleverne  flotte 
malerier,  skulpturer  og 
udklip. Holdet bliver undervist 
af Mette Maulitz.
I  foråret  fik  Humlebæk 
bibliotek  æren  af  at  udstille 
alle disse flotte kunstværker.

Ragnarock  har  tre  forskellige 
undervisningshold i capoeira, som 
er en kampkunst og udtryksform, 
der  kombinerer  kamp,  dans,  leg 
og  akrobatik.  Ragnarock  er  i 
samarbejde med Senzala Amager 
om  holdene,  og  undervisningen 
foregår  i  K-salen  på  Espergærde 
Gymnasium.  Holdene  bliver 
undervist  af  Morten  Munk 
Chistiansen.
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Vintercamp

Capoeria sommercamp

Det er nu snart blevet en tradition 
for  Ragnarock  at  deltage  i 
Fritidsbutiks  aktivitetscamp  i 
vinterferien, og igen i år blev det til 
en  kæmpe  succes.  Campen  er  et 
tilbud, som bliver givet til alle børn 
mellem  8  og  14  år  i  Fredensborg 
Kommune. Her får børnene  lov til 
at  prøve  kræfter  med  en  masse 
forskellige  aktiviteter,  heriblandt 
Funky  Dans,  tennis, 
springgymnastik,  håndbold  og 
selvfølgelig  Ragnarocks  egen 
aktivitet: Teatersport. Her var det to 
af  Ragnarocks  undervisere  og  tre 
rollemodeller  fra  ungdomsholdet, 
der  sammen  med  alle  børnene 
legede alt fra ’Bang’ til ’Bodystorm’, 
og gav de mange børn et indblik i 
teaterverdenen,  som  de  med 
sikkerhed aldrig vil glemme.

- Nicolaj, sekretær

Igen i år har Ragnarocks 
capoerirahold  hold 
sommercamp  for  en 
masse  interesserede 
børn. I år fik de også et 
specielt  besøg  fra  de 
brasilianere,  der 
besøgte Ragnarock over 
sommeren.  Sikke  en 
oplevelse  for  både 
deltagere og gæster!
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Teater sommercamps
I  år  havde  Ragnarock  hele  to  teater  sommercamps!  Én  i 
Humlebæk og én i Kokkedal. Til SommerCampen i Kokkedal blev 
der  leget  og  lavet  teater  med  underviserne  Sarah  og  Laurine. 
Holdet var inddelt i 3 farver efter alder, og alle skulle prøve alle 
aktiviteter.  Der  blev  lavet  sjove  scener  ud  fra  avisoverskrifter, 
leget fange og sunget sange. Selv drengene der var kommet for 
at spille computer, fik sig et godt grin, når der blev improviseret 
og leget ”bang” og ”bombe”. Hele SommerCampen blev afsluttet 
med, at Ragnarocks venskabsgruppe Revolucão Teatral spillede 
deres klovneforestilling ”Konstruktion” for børn og forældre.
I Humlebæk skulle holdet ende ud i en forestilling, som blev vist 
for  venner  og  familie  fredag  eftermiddag.  I  løbet  af  ugen 
udviklede deltagerne deres karakterer og historien tog form lidt 
ad gangen. Underviserne Emilie og Astrid var med for at sørge for 
at alle havde en god oplevelse.
- Sarah og Emilie, undervisere på de to sommercamps
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Besøg fra Brasilien
I 2018 var Ragnarock’s internationale projekt på besøg hos en lokal 
teatergruppe  i  Brasilien,  som  en  del  af  deres  turné  med 
forestillingen  Undertow.  I  slutningen  af  sommeren,  2019, 
gengældte den brasilianske gruppe dette besøg. En lille gruppe på 
ni unge med deres tre ledere kom til Danmark for at optræde til 
forskellige  arrangementer  og  festivaler,  blandt  andet  Passage 
Festivalen  i  Helsingør  og  Provstevej  Gadefest  i  Nordvest  i 
København. Skønt et fyldt forestillingsprogram var der dog også tid 
til at hygge med Ragnarock’s Ungdomshold, som brasilianerne også 
boede  hos  under  udvekslingen.  Besøget  var  utroligt  lærerigt  og 
berigende  for  både  de  danske  og  brasilianske  unge,  da  begge 
landes  kultur,  politik,  økonomi  og  fodboldevner  blev  diskuteret 
med stor fornøjelse. Det var en fantastisk oplevelse og har mindet 
Ragnarock  om,  hvor  vigtigt  det  er  at  skabe  og  holde  fast  i  de 
udenlandske kontakter, der findes gennem teater.

- Sophie og Kamma, ungdomsholdet
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Samarbejde med skolerne i 
Fredensborg kommune

Førstehjælpskursus for underviserne

Med  udgangspunkt  i  Baunebjergscenen  på  Humlebæk  Skole  fortsatte 
Ragnarock dette samarbejde med Humlebæk Skole, hvor vi også har vores 
kontor.
I  løbet  af  sæsonen  har  Ragnarock  udlånt  rekvisitter  og  kostumer  til 
elevfremlæggelser, skolen musical m.v. Som tak for det gode samarbejde 
blev skolens 6. årgang inviteret til en lukket opførelse af "Afsporet". 
Vi har fortsat 3 tilbud i Skolen i Virkeligheden, men indtil videre har vi kun 
haft henvendelser fra skoler i København. Vi håber, at der i det kommende 
skoleår også vil være skoler i Fredensborg kommune, der vil benytte sig af 
tilbuddene.
- Joachim Clausen, daglig leder

I denne sæson fik Ragnarocks undervisere et fantastisk tilbud. Vi fik et 
førstehjælps-kursus!
Her  kom  en  instruktør  ud  for  at  undervise  os  i  forskellige 
førstehjælpsøvelser, men fokus lå ligeså meget på hvordan vi forbereder 
os mentalt på at skulle hjælpe børn som voksne. Der var et super lærerigt 
kursus!

Emilie, underviser på onsdags- og torsdagsholdet
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Aktivitetsoversigt
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Aktivitetsoversigt - efterår 2018
September
3. Sæsonstart Mandagshold, Billedskolen og Ungdomshold
4. Sæsonstart Tirsdagshold og Capoeira
5. Sæsonstart Onsdagshold og Akrobatik/Nycirkus
6. Sæsonstart Torsdagshold
8. BLAM!
10. Sæsonstart Kokkedalhold
15.-16. Bestyrelsesseminar, Sjöbo
29.-30. Ungdomshold på Ungecenter
Oktober
27. Skovtur
November
1. Torsdagshold forældremøde
3.-4. Ungdomshold på Ungecenter
5. Mandagshold forældremøde
6. Tirsdagshold forældremøde
7. Onsdagshold forældremøde
16.-17. Hyggeweekend for mandags-, tirsdags- og Kokkedalholdet
17.-18. Hyggeweekend for onsdags- og torsdagsholdet
December
1.-2. Ungdomshold på Ungecenter
12. AFUK juleshow
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Aktivitetsoversigt - forår 2019
Januar
7. Holdene starter igen
25.-27. Höör
Februar
11.-14. Vintercamp
17. Førstehjælpskursus
24. Øvedag for Vølven
Marts
2. Fastelavn
9.-10. Kokkedalholdet arbejdsweekend
11. Kokkedalholdet premiere "Tvillingerne og den magiske æske"
12. Kokkedalholdet forestilling "Tvillingerne og den magiske æske"
16.-17. Onsdagsholdet arbejdsweekend
18. Onsdagsholdet premiere "Dåmme Regler"
20.-21. Onsdagsholdet forestilling "Dåmme Regler"
23.-24. Torsdagsholdet arbejdsweekend
25. Torsdagsholdet premiere "Forbrydelser og Fortrydelser"
27.-28. Torsdagsholdet forestilling "Forbrydelser og Fortrydelser"
30.-31. Mandagsholdet arbejdsweekend
April
1. Mandagsholdet premiere "Den stjålne diamant"
2. Mandagsholdet forestilling "Den stjålne diamant"
6.-7. Tirsdagsholdet arbejdsweekend+Ungdomshold på Baunebjergscenen
8. Tirsdagsholdet premiere "Eventyrlands forandring"
9. Tirsdasholdet forestilling "Eventyrlands forandring"
13.-21. Vølven i Italien
27. Ungdomshold på Baunebjergscenen
Maj
2. Ungdomshold premiere "Afsporet"
3. Ungdomshold forestilling "Afsporet"
6.-7. Ungdomshold forestilling "Afsporet"
9.-10. Ungdomshold forestilling "Afsporet"
Juni
8. HOFNAR og optræden i Kokkedal
20. AFUK festivitas
Juli
31. Besøg fra Brasilien
August
5.-9. Sommercamp i Humlebæk og Kokkedal+capoeira sommercamp
18. Brasilianerne tager hjem



Tak for i år
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