DRAG KING: ”I lære som mand” weekendkursus:
Mød din indre mand - Dyrk dine maskuline sider

Ta' skæg på - og tissemand

Workshoppen er kun for kvinder
- og består af:

Karen-Marie Wedel-Lander som “Bendsen”

kursus modeller:

1) 1 fredag aften + weekend - en uge efter
Brug 2 dage som en anden - i din egen krop.

A) Fredag aften:
 Oplæg om at arbejde i drag, og hvilke faglige og personlige gevinster det afføder,
 Forberedelse af kursisterne til næste weekends workshop og forvandling.
- I den mellemliggende uge finder kursisterne så det mandetøj, sko osv., de vil
bruge/undersøge på weekend workshoppen.

B) Weekend workshoppen består af:
 Eget arbejde i drag: sminkning, og undersøgelse af figuren, egne nye kræfter og
samspil/interaktion mellem de nye mænd.
 Opgaver og øvelser med og uden tissemand – både i lokalet og ude i byen.
 Afsminkning, oplevelsesdeling og evaluering.

2)

1 fredag aften + 2 weekender
 Den ekstra weekend vil give kursisten mulighed for en mere dybdegående undersøgelse
af den valgte Drag-King figur og finde vej gennem klichéen til noget mere ægte –
 evt. prøve flere figurer og mandesider af
 Få et større og mere brugbart udbytte med hjem.
 Større indsigt i egne maskuline kræfter

3) 1 fredag aften + 4 weekender

–

afsluttes med en visning for familie og venner.

 En dybdegående workshop der også give et resultat, der kan vises frem for de
nærmeste.
 Vi vil lave og øve tekster både individuelt og i grupper.
 Stemmetræning: hvad er en maskulin stemme?
 Udvidet figurarbejde og drama øvelser.
 Evt. inkl. sange og/eller Råbekor

Antal deltagere: 8-20 Qvinder. Medbring selv tøj og sko – i din egen størrelse – jeg sørger for
skæg og tissemands materialer – efter aftale. Der vil være udgifter til materialer.

Priser:
workshop model 1): 4500 kr.
workshop model 2): 8000 kr.
workshop model 3): 17000 kr.

Workshop leder:
Skuespiller Karen-Marie Wedel-Lander.
Mange års erfaring som skuespiller.
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole.
Erfaren underviser af børn og voksne – både i hold og individuelt.
I 2006 medstifter af Drag King gruppen Original Man M/K.

Kontakt info: e-mail: karen-m.wl@hotmail.com
mobil: 61 34 33 03

