
 
Velkommen til et besøg med læseteater i Renæssancens Ribe 

 

 

Lærerbrev  

 

Kære Lærer  
 
Tak fordi du og din klasse vil være med til 
formidlingstilbuddet med læseteater i 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe.  
 
 
Tekstarbejdet 
 
Vi har erfaring med, at det er meget vigtigt 
med tekstarbejdet før I kommer for, at I 
får det størst mulige udbytte af besøget. 
Sammen med de fire stykker, er der 
vedhæftet et referat af læseteateret, 
samt en oversigt over rollerne og deres 
sværhedsgrad. I teksten er de svære og gamle ord markeret med fed og til hvert stykke, er der 
udarbejdet en ordforklarings-øvelse.  
Eleverne skal øve sig i at tale meget højt, når stykkerne opføres. Lyden forsvinder nemt udendørs. 
De må gerne overdrive betoninger og talesprogets tonefald. Stykkerne spilles i følgende rækkefølge: 
Skibbroen, Sygdom og hygiejne, Det daglige liv samt Reformationen. 
 

Dragter 

 

Dragterne er syet som i renæssancen, altså uden lynlåse og trykknapper. Det tager tid at få tøjet på 
og af. Eleverne må beholde lange bukser og T-shirt på. Tag evt. skiundertøj på, hvis det er koldt. 
Pigerne skal helst have håret sat op. Hvis antallet af drenge og piger ikke passer helt, kan der byttes 
rundt på rollerne. Drenge får dog ikke pigedragter på, medmindre de er helt vilde med at prøve det. 
HVIS nogen af dine elever er meget kraftige, må du godt give besked inden. Så vil vi finde en dragt 
frem, der kan passe. 
Du får som lærer også en klædning på fra 1500 – 1600-tallet.  
 

Din rolle 
 
Under besøget er din opgave at være den kendte voksne – ”høvdingen”, der kender eleverne og leder 
dem, hvis det bliver nødvendigt. Du er meget velkommen til at tage billeder undervejs.  
 
Madpakke 
 
I skal medbringe 2 madpakker, samt drikkevarer. Den ene spiser vi inden, vi går ud i byen og den 
anden, når vi kommer tilbage fra læseteatret. 
 
Vi glæder os til en dag sammen med jer. 
 
 

Med venlig hilsen Teamet på Skoletjenesten Quedens Gaard, 
 

Jan, Dorit og Trine 
  
 


