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Den første Rudolf Steinerskole åbnede august 1919 i Stuttgart, i en
nedlagt restaurant, og i første omgang for Waldorf cigaretfabrikkens
funktionær- og arbejderbørn. Derfor hed den Waldorfskolen, og grundlæggeren, Emil Molt, var direktør. Det var ham, der bad Rudolf Steiner
udvikle en ny skole og en ny pædagogik, der kunne opdrage mennesker
til en ny social fremtid ovenpå den gamle verdens ruiner.
”Waldorf” blev navnet på de fleste af de over 1000 skoler, der siden er
grundlagt: Waldorf Schule, Waldorf Schools, Skolà Waldorfsky, Waldorf Kindergarten osv. I Danmark grundlagdes Vidarskolen i Gentofte
i 1950, og som nummer to, Rudolf Steinerskolen i Århus, i 1955. De
kalder sig dog alle Steinerskoler, -ligesom i fx Norge. I dag er der 15
Steinerskoler i Danmark
1919 var ikke kun i Tyskland en brydningsperiode. Over hele verden
havde 1. Verdenskrig skabt nye forhold; kulturelt, politisk, økonomisk
og ikke mindst menneskeligt var der dyb krise, og usikkerhed prægede tiden. Blot knap to årtier senere blev Waldorf Skolerne forbudte og
lukkede. Og først efter 1945 voksede Waldorfbevægelsen betydeligt.
Steiner/Waldorf skolerne er ikke blot reformpædagogik, men også et
socialt reformprojekt. Den frie skoleform, som vi i Danmark har kendt
siden Grundtvig/Kold, er ingenlunde et udbredt fænomen i Europa eller
på verdensplan. Også i dag må man kæmpe for frihed i skole og undervisningssystemer overfor konkurrencestaters eller andres magtfulde
forsøg på ensretning og effektivisering.
Skoler generelt, men måske især frie skoler og børnehaver, kan blive
oaser, små frirum indrettet på børns præmisser. Ellen Keys ”Børnenes
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Århundrede” slog ikke igennem. Det moderne risikosamfund stiller udfordringer til menneskelighed i mindst i lige så høj grad som i 1919.
Steinerskoler har i disse første 100 år kun trådt sine barnesko og vil
sikkert også opleve brydninger de næste 100 år. Og måske i et mere
transparent og gensidigt forhold til det omgivende samfund. Pionertiden er ikke overalt og i alle henseende forbi, men en helt anderledes
offentlighed deler interessen for Steiner/Waldorfskolen. Og skolerne
står overfor nye udfordringer med at udvikle og begrunde en fremtidens Steinerskole. En skoleform der har vist så mange positive resultater, og nået anerkendelse vidt og bredt, kæmper jo fortsat med at
skabe den på ny hver dag.
Enhver skole, ikke mindst en fri skole, en Steinerskole, vil undervise
børn så de får mulighed for at realisere individuel frihed, tage socialt
ansvar og bidrage til fællesskabet. Og skolen selv vil kæmpe for undervisningfrihed, tage socialt ansvar overfor børn, med forældre og samfund, og vil med både sine erfaringer og lærevillighed bidrage til bl.a.
folke-skolefællesskaber.
Det afgørende ved Steinerskolen er dens helheds-menneskesyn, dens
antropologi, og at pædagogikken har sit fundament i barnets almene udvikling, der skal være bestemmende for læringen, for undervisningen.
Vi glæder os til at fejre 100 års jubilæum sammen med vore elever, vore
forældre, venner og alle interesserede. Og vi vil fejre det ved at vise
noget af det vi har lært, og i ydmyg respekt for det, vi endnu skal lære
de næste 100 år.
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Aktiviteter

Waldorf 100
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
På de følgende sider finder I en oversigt over, samt
en nærmere beskrivelse af de aktiviteter skolen laver
i forbindelse med fejringen af Waldorf 100.

2019
Koncert
Mozarts Requiem
Vor Frue Kirke i Århus
Torsdag d. 9. maj 2019

Workshop 1
Steinerpædagogikkens store tredelinger
med særlig vægt på læreplanen
/ John Halford
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d. 24. august 2019

WOW-dag
Steinerskolen i Aarhus
D. 12.-13. sept. 2019
Workshop 2
Forvandlingskræfter fra
barndom gennem skoletid
og ungdom til voksenliv
/ Thyge Madsen
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d. 21. september 2019

Dragefestival
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d. 28.september 2019

Udstilling
Stregkoder - at tænke i billeder.
Børnetegninger og elevarbejder.
Steinerskolen i Aarhus
D. 16.-20. oktober 2019

Julespil
Steinerskolen i Aarhus
Torsdag d. 19. december 2019

Teater / Den Lille Prins
Steinerskolen i Aarhus
Forestillinger
D. 4. - 6. februar 2020
Teaterfestival
Hvad brænder du for?
Steinerskolen i Aarhus
Pinsen 2020
Fredag d. 29. maj 2020 til
Mandag d.1. juni 2020

Workshop 3
Metamorfoser i opvæksten
/ Steffen Honoré
Steinerpædagogik som
fri skole. Skolepolitik og
samfundsombrydninger.
/ Jeppe Flummer
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d. 26. oktober 2019

2020

Julebasar
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d.30. november
Søndag d. 1.dec 2019
Hellig Tre Konger Spil
Steinerskolen i Aarhus
Søndag d. 5. januar 2020
Majfest
Folkedans, boder og
håndværks-aktiviteter
Steinerskolen i Aarhus
Lørdag d. 16. maj 2020
Teater
Spiller Gud også Fortnite?
Steinerskolen i Aarhus
Forestillinger
D. 8. - 10. Oktober 2020

Mozarts Requiem
Som første led i skolens mange arrangementer
i forbindelse med 100 året for den første Rudolf
Steiner skole – i mange lande kaldet Waldorf
skole – opfører skolens kor og orkester Mozarts
Requiem ved en koncert i Vor Frue Kirke i Århus
torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30.

Koncert
Mozarts Requiem

Skolens 7 ældste klasser, fra 8. klasse til 2. HF,
har igennem hele skoleåret arbejdet intenst på at
komme ind i værket og skabe et forhold til denne
intense, gribende og komplekse musik.

Billetter
Voksne Kr. 70, Børn Kr. 40,-

Vor Frue Kirke i Århus
Torsdag d. 9. maj 2019
Kl.19.30

Hver elev har sin egen vej ind i musikken, men
som helhed samler det sig i en oplevelse udover
det sædvanlige. Vort mål med arbejdet er ikke
koncerten, men det, som hele projektet giver
den enkelte elev med sig.
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Workshop-række på Rudolf Steiner-Skolen
i Aarhus i forbindelse med 100 året for
Steiner-skolebevægelsen

Dannelse handler om
forandring til det bedre.
Hvad er tidens spørgsmål til Steinerskolerne?
En ny pædagogik fylder 100 år!
Den første R. Steinerskole så dagens lys for 100 år siden. Kom
og hør og oplev, hvorfor Steinerskolen er mere aktuel end nogen
sinde og hvad der gør den til fremtidens skole.
Både individet og fællesskabet er i vores tid under hårdt pres fra
konkurrencesamfundet, som helst vil have os til at forstå dannelse, som blot et underbegreb til uddannelse. Undervisningen bliver
i den forståelse overvejende vidensbaseret og med fagdiscipliner
målrettet arbejdsmarkedet.
Helt i tråd med Grundtvig, påpegede R. Steiner, at man dannes
ved at blive en del af noget større. Spørgsmålet ”Hvor kommer
mennesket fra, og hvor går det hen?” må være klangbunden i skoleårene. Kun gennem en bred almendannende undervisning, med
både indblik i fortiden og udsyn til fremtiden, kommer barnet på
sporet af sig selv og sine livsopgaver. Undervisningen skal forberede til livet, ikke kun til erhvervslivet og karrieren. Livsduelighed
handler om mere og andet end viden og evner. Det handler i ligeså
høj grad om praksis, kreativitet og sindelag. Alle dele kan tilegnes
på en kunstnerisk og levende måde, så det har mulighed for forvandling gennem hele livet.
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For R. Steiner måtte en skole – ud fra sin egen tid og med mennesket i centrum – lade undervisningen være en kulturhandling,
båret af impulser til og visioner om nye menneskeværdige sociale
og samfundsmæssige strukturer.
Alle skolens fagområder må indgå i den store fortælling om menneskets ”bevægelse fra sig selv gennem verden til sig selv” (Kierkegaards definition på dannelse). Uden en forestilling om det bedre,
dvs. idealer og forbilleder for dannelsen, bliver dannelsen meningsløs. Derfor kan dannelse heller ikke ske uden lærerens interesse og
begejstring både for sit fagområde såvel som for verden som helhed.
Hvad er tidens store spørgsmål? Hvor bevæger menneskeheden,
kulturen og samfundet sig hen? Hvad bliver skolens vigtigste opgave i de næste par generationer?
Vær som forælder med til at uddybe disse spørgsmål ved at deltage i en markering af 100-året for R. Steiner-skolebevægelsen i en
Workshoprække på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus.
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Workshop 1
Steinerpædagogikkens store
tredelinger med særlig vægt
på læreplanen / John Halford
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Lørdag d. 24. august 2019
Kl. 9.00-12.00

Workshop 1

Steinerpædagogikkens
store tredelinger med
særlig vægt på læreplanen.
John Halford / Velkomst ved Jørn Bendixen
R. Steiners pædagogik tager afsæt i en helhedsbetragtning, hvor
mennesket anskues som både krop, sjæl og ånd, hvor det sidste
udgør dets individualitet, Jeget. Gennem barndom og ungdom
kommer det til bevidsthed om sig selv og sine livsmotiver ved at
forene sig med både konkrete mennesker, en kultur og menneskeheden som helhed.
Ånd er dét, der skaber kultur og derfor også søger kultur. Ved
både at få udviklet et stærkt tanke-, følelses- og viljesliv og ved at
få verden skildret ud fra samme tre aspekter, erhverver barnet sig
bredt sammensatte referencer og kompetencer, hvorefter det kan
finde ind på sin egen livsvej som et både selvstændigt og socialt
ansvarligt menneske.
Læreplanen på en R. Steinerskole er et forsøg på at kulturberede
barnet under hensyn til dets sjælelige udviklingsfaser. Den baserer sig ikke på hurtigt omskiftelige læringsmål, men lader de tidsaktuelle opgaver og krav spejle sig for barnet i menneskehedens
store idealer, sådan som de kulturhistorisk har været efterstræbt
og også i fremtiden må efterstræbes.
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I workshop 1. vil den treleddede læreplan blive belyst med karakteristiske kendetegn ved underskolen (1.-4. klasse), mellemskolen
(5.-8. klasse) og overskolen (9.-12. klasse).
Kaffepause
Eksempler fra eurytmi- og musikundervisningen
Bianca Malmros og Jørn Bendixen
I både eurytmi og musik møder vi to afgørende grundelementer,
skalaen og intervallerne. Vi vil i praksis leve os langsomt ind i oplevelsen af dem, ved at høre dem og opleve de bevægelser, der i
eurytmien knytter sig dertil. Hvert skalatrin, hvert interval har sin
egen karakter og stemning, som det er muligt for ethvert menneske at opleve og få en forståelse for. Vi vil prøve at give billeder på,
at det ikke kun er i kunsten, vi møder disse kvaliteter, men også i
vores hverdag med alt, hvad vi møder og oplever i det sociale liv.
Sammenfatning og samtale
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Workshop 2
Forvandlingskræfter fra
barndom gennem skoletid
og ungdom til voksenliv
/ Thyge Madsen
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

Workshop 2

Lørdag d. 21. september 2019
Kl. 9.00-12.00

Forvandlingskræfter fra
barndom gennem skoletid
og ungdom til voksenliv.
Thyge Madsen
Livskunst. Hvordan ”lærer” vi og hvordan bliver læreprocessen til
evner, der gør os selvstændige og livsduelige.
I de sidste hundrede år er den tidlige barndoms betydning for det
senere voksenliv blevet alment anerkendt. Der er mange gode bud
på ”det gode børneliv”. Menneskesynet er afgørende for, hvad vi
tænker om børnenes fremtid: Skal vi så tidligt som muligt sætte vores kræfter ind på at gøre børnene robuste og arbejdsmarkedsparate med tidlig indlæring, eller tror vi på, at barndommen i
sig selv har en indbygget visdom, som det er vigtigt at forholde sig
til og værne om for netop at hjælpe børnene til at blive selvstændige og livsduelige i forhold til fremtidens udfordringer og opgaver?
At alle vil det bedste for børnene, er der ingen tvivl om, men en
samtale om hvilke værdier vi skal lægge til grund for vores opdragelse og pædagogik, er en vigtig forudsætning for at skabe et meningsfuldt børneliv. Vi går mod en ukendt fremtid og spørgsmålet
bliver, hvilke grundlæggende evner det er nødvendigt at udvikle,
for at kunne orientere sig og bidrage positivt til de nye opgaver,
der venter i dette århundrede.
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Identitetsdannelsen og hvilke værdier vi bygger vores liv på, bliver
afgørende. Hvad er menneskets livsbetingelser og muligheder i en
forvandlingstid og hvordan kan vi i vores kultur opstille nye mål,
når gamle værdier ikke umiddelbart afløses af nye og bæredygtige?
Hvilken betydning får det for det enkelte menneskes muligheder
for et værdigt liv, og hvilke opgaver har pædagogikken for de
mindste i denne sammenhæng?
Samtale: Hvad ønsker vi for vores børn?
Kaffepause
Eksempler fra børnehavens liv

- morgensamling, eventyr, leg og sanseoplevelse.
Sammenfatning og samtale
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Workshop 3

Metamorfoser i opvæksten.
Hvorledes de iagttages og understøttes.
Steffen Honoré
Er du og dine børn rustet til at være fleksibel og omstillingsparat?
Siden Waldorfskolens begyndelse for 100 år siden er vi ankommet med begge ben
i en ny tidsalders opgaver og udfordringer, som Rudolf Steiner på mange måder
forudså. Kampen for individets frihed til at finde sin skæbne ved at give den bedst
mulige opdragelse og dannelse i første omgang, men med et langt større sigte for
at styrke menneskets og menneskehedens muligheder og ansvar for at behandle
jorden ordentligt og skabe mere menneskelige samfundsformer.
Centralt i Steiners forskning står hans studie af Goethes metamorfosestudier af
mineraler, planter, dyr og mennesker. Goethe kom frem til, at alle planter udvikler
sig i faser og rytmer, som gælder for alle levende væsener, og han kom på sporet af
hele plantens grundidé – en urplante – som alle vækster modellerer efter. Ved iagttagelse af planternes metamorfose bevægede Goethe sig fra materiel virkelighed
til åndelig virkelighed.
Rudolf Steiner så, at i Goethes naturvidenskab kunne ånd og materie atter forenes
for menneskene. Dette blev videreført, da Steiner selv anvendte metamorfoselærens principper i sin arkitektur. Steiner havde allerede i bogen: ”Goethe som grundlægger af en ny æstetik” (1909) knyttet natur og kunst tæt sammen: ”Kunstneren
skaber efter de samme principper, efter hvilke naturen skaber.” Metoden skulle
være lig naturens: At skabe gennem formforvandling. Metamorfoseprincippet brugte Steiner selv som arkitekt i anlæggelsen af 12 bygninger i Dornach (med ”Goetheanum” som centrum), hvor også de indvendige former er dynamiske forvandlinger,
der skulle ”tale” til menneskene. Arkitekturen får herved en anden og dybere betydning end blot metodens. Den får til hensigt, bliver et middel, hvor målet er en ny
menneskelig bevidsthed med en levende organisk tænkning.
Vi vil se, hvorledes hele metamorfoseprincippet også bliver synligt i den nye pædagogik, hvor både fag og metode forvandler sig i takt med barnets forvandling i en lang
sammenhængende metamorfose. Udviklings- og forvandlingsmuligheder standser
ikke med skoletidens ophør, men kan blive en vedvarende evne, hvormed man kan
møde livets individuelle og globale udfordringer med nye, skabende kræfter.
Oplægget fører over i tegneøvelser: Metamorfosen i geometri som eksempel på
”Tankespring” derefter er der Kaffepause inden Jeppe Flummers oplæg.
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Steinerpædagogik som fri skole

Skolepolitik og
samfundsombrydninger.
Digitalisering og robotternes humane
modvægt. Det nye ungdomsoprør?
Jeppe Flummer
Alle maskiner gør ting lettere, hurtigere og bedre. Flere og flere ”arbejder”, opgaver
m.v. bliver løst af nye maskiner af alle mulige slags; kraft, håndtering og intellektuelle opgaver. Robotterne er menneskeskabte, umiddelbart og intimt knyttet til mennesket, til vore samfund og måden det hele udvikler sig på. Og jo, der er grænser for
vækst, men… Dannelse, forstået som uddannelse, har som opgave at forberede
denne udvikling; både som ”at lære at kunne begå sig” fagligt og socialt, og læring som kreativ kompetenceudvikling. Dannelse af mennesket som menneske er
forudsætningen for et menneskeligt samfund.
Hvordan styrer vi robotten/udviklingen/den kunstige intelligens, og ikke omvendt?
Hvilken didaktik støtter menneskeudvikling praktisk, æstetisk og etisk. Fremtiden
skabes ikke af sig selv eller tilfældigt. ’I morgen’ forberedes i dag.
Sammenfatning og samtale

Workshop 3
Metamorfoser i opvæksten.
Hvorledes de iagttages og understøttes / Steffen Honoré
Steinerpædagogik som fri skole.
Skolepolitik og samfundsombrydninger.
- Digitalisering og robotternes humane modvægt.
- Det nye ungdomsoprør? / Jeppe Flummer
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Lørdag d. 26. oktober 2019
Kl. 9.00-12.00

17

Dragefestival
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Fredag d. 27. september 2019
(for elever)

Lørdag d. 28.september 2019
Kl.10.00 - 14.00

(for forældre, elever og venner af skolen)

Dragefestival
I hele det kommende skoleår vil der være forskellige tiltag for at markere dette store jubilæum. Jubilæumsåret åbnes i hele Norden i forbindelse med Michaels-festen med, at der bliver sat
drager op, som eleverne på skolerne har bygget.
På vores skole her i Århus vil vi også deltage i
dette drage-projekt med en drage-festival, som
vil blive afholdt i forbindelse med vores Michaels-fest den 28. september 2019.
Vi vil allerede nu invitere jer til festen, som vil
begynde i salen med et foredrag om, hvorfor vi
hvert år holder Michaelsfest.
Herefter vil der blive elevoptrædener, inden vi
fortsætter med vores Drage-festival. Festen vil
begynde kl. 10 og den vil vare til omkring kl. 14.
Fredag den 27. september 2019 vil vi holde en
fest kun skolens elever, så for eleverne bliver der
to festdage.
Vi vil bede jer om at sætte kryds i jeres kalender
på denne særlige dag – den 28. september 2019
fra kl. 10.00 til kl. 14.00, så vi sammen kan fejre
jubilæet. Vi ser frem til at se jer på dagen.
Venlige hilsner
Drage-Festival Udvalget
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WOW-dag

WOW-dag

Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
D. 12.-13. sept. 2019

Kære forældre, interesserede og venner af skolen.
I rigtig mange år har vi på skolen med jævne mellemrum afholdt en ”WOW-dag,” Waldorf One World day / Giv et Dagsværk-dag.
Det vil vi gøre igen i år og med særlig anledning af Waldorf 100 jubilæum. Det bliver
dagene torsdag d. 12. september og fredag d. 13. september 2019.
Foruden Steiner/Waldorfskoler over store dele af verden er der også små ”Waldorf-støttede” nødhjælpsprojekter over hele verden. Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners og WOW-day organisationen har i mere end 30 år sammen støttet
gadebørn, sociale børneprojekter, små børnehaver m.v. i meget udsatte områder i
nogle af jordens fattigste områder.
Vi har med WOW-midler fra tusindvis af Steinerskoleelever samt Freundes fondsmidler, kunnet finde, lære at kende og holde kontakt med hundredvis af sådanne
små oaser af håb for børn.
Freunde besøger, rapporterer og står inde for, at midlerne går ubeskåret og direkte til
de udvalgte projekter. Dokumentation og oplysninger om dels Freunde, dels WOWday projekter og midler, findes på www.freunde-waldorf.de (også på engelsk)
I Danmark er det Sammenslutningen af Steinerskoler, der er ansvarlig for, at alle
aftaler og love bliver overholdt. På Aarhus-skolen er det undertegnede og kollegiet,
der varetager denne funktion.
Herfra vil der blive givet eleverne i 9.-12 klasse information om, hvilke projekter vi har
valgt at støtte i år, om tider for WOW-Day og aftaler, herunder kvitteringer m.v. til de
venlige mennesker og/eller firmaer, der giver eleverne arbejde mod en vis betaling.
Nok fejrer vi, at Steiner-Waldorfskoler har vundet udbredelse i mod-og medgang i
de forløbne 100 år, men et hav af opgaver ligger forude: et menneskeligt samfund,
fundamentale forudsætninger for en sund og lærerig barndom. Dette er ingenlunde
sikret overalt på jorden. WOW-Day spreder med små midler, med tanker og med
medmenneskelighed et lille lys og håb for en bedre fremtid for tusinder af børn og
unge. På forhånd tak for at tage imod en hjælpende hånd, en støtte til børn i nød!
På vegne af elever i Steinerskolen i Aarhus
Ivone Grene

20

21

”

Udstilling
Stregkoder - at tænke i
billeder. Børnetegninger og
elevarbejder.

Mennesket er mest
menneske når det leger

Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

- Schiller/ Spieltrieb

D. 16.-20. oktober 2019
Alle dage Kl. 11.00-17.00

Udstilling

Stregkoder
- at tænke i billeder
Børnetegninger og elevarbejder
Med umiddelbar anledning i den rapide udvikling af digitale billedmedier i vore moderne samfund og særligt mht børn og unges
brug af dem¹, er der god grund til igen at gøre sig bevidst om,
hvorledes vi omgås billeder og sprog, og her med særlig interesse
for tænkning.
Tegneøvelser gennem barndom og ungdom kan ændre din måde
at se, opleve og tænke på! Og bidrage til den almene dannelse.
Hvordan lærer vi selv at forestille os noget? Hvordan bliver tænkningen fri, skabende og relevant, dvs virkelighedsnær og frugtbar?
Hvordan oplever og føler vi os tilrette; i forhold til naturlige og sociale omgivelser? Som frit individ med mulighed for at handle etisk?
De indre forestillingsbilleder vi gør os, eller bliver påduttet, er afgørende. Og de er komplekse.

22

Det særlige anliggende i denne præsentation af elevarbejder
gennem hele børnehave- og skoleforløbet er derfor selve dannelsesprocessen, dvs børns udvikling og den pædagogiske indsats
der befordrer en sund udvikling og dannelse, med alt hvad det
indebærer. Det er samtidigt en opfordring til at lege, til at tegne i
skolen, hjemme, overalt. Learning by doing.
Et perspektiv, -og måske det aller vigtigste? - er selve det at lave
billeder; at danne dem ved at tegne, trække spor i sandet eller
på papiret, eller ved at danne sine egne indre forestillingsbilleder
koncentreret. Altså skolingen af den relativt ubevidste vilje; viljen i
handlingen, i at tegne,-viljen i tænkningen.
Jeppe Flummer, mangeårig underviser i tegning, har sat udstillingen sammen med hjælp fra kollegiet på Steinerskolen i Århus.
Der er udarbejdet katalog og tekster.
¹ Bent Meier Sørensen: ”Skærmens magi” , 2018
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Julebasar
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Lørdag d.30. november
Søndag d. 1.dec 2019

Julebasar 2019
Velkommen - til Rudolf Steiner-Skolens Basar
Skoleforeningen byder i år hjertelig velkommen til Julebasar nr. 70
Lørdag den 30. november og søndag den 1. december 2019
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Julespil

Hellig Tre Konger Spil

Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

Torsdag d. 19. december 2019
Kl. 19.00

Søndag d. 5. januar 2020
Kl. 19.00

Julen 2019
Velkommen til - Julespil og Hellig Tre Konger Spil
Traditionen tro opfører skolens lærere Julespil og Hellig Tre Konger
Spil. For julen 2019 er det hhv. torsdag d. 19. december 2019 og
søndag d. 5. januar 2020 - begge dage kl. 19.00.
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Teater / Den Lille Prins
Forestillinger
Tirsdag d. 4. februar 2020
Onsdag d. 5. februar 2020
Torsdag d. 6. februar 2020
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

Teaterforestilling

Den Lille Prins

- en forunderlig rejse for store og små.
Af Antoine de Saint-Exupéry
Det er den vidunderlige poetisk-filosofiske historie om det magiske møde i ørkenen, der fuldstændigt ændrede livet for en styrtet
pilot - mødet i ørkenen med Den Lille Prins. Her, fjernt fra civilisationen, uventet og i fjendtligt miljø, fortæller han om sin eventyrlige
planetrejse, der efter møder med meget specielle eksistenser på
lige så fantastiske planeter, endelig har ført ham ned på jorden,der midt i ørkenen.
Kun på grund af uoverensstemmelser med en stolt, men højt elsket blomst, har han nu forladt sin egen, meget overskuelige men
altid kærligt plejede planet, for at tage på opdagelsesrejse.
Og mens piloten er bekymret om tid, at få repareret sit fly, og at
blive i stand til at forlade dette ugæstfri sted så hurtigt som muligt,
så stiller Den Lille Prins ham nogle mærkelige spørgsmål og drager ham længere og længere ind i sine tanker.
Især Den Lille Prins’ møde med ræven berører ham dybt, og han
opdagede, efter forsigtigt at nærme sig dette, hvilken nærhed og
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”

Jeg tror, han benyttede sig
af de vilde trækfugle til at
slippe bort…
- Den Lille Prins / Antoine De Saint-Exupéry

venskab, -hvilket ansvar for den anden - uanset deres art – et
forhold til den anden indebærer. Og han erkender: Man ser kun
tydeligt med hjertet, det væsentlige er usynligt for øjet!
Det er en genfortalt magisk historie om venskab og menneskelighed. Den Lille Prins’ verden, er en verden af de inderste følelser.
Men hvordan kan følelser mere direkte og hurtigst muligt nå folks
hjerter? Svaret er simpelt: Med musik!
En cross-over produktion med deltagere fra STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Kapelmester Jon Anderskou, instruktør og dramalærer Burkhard Forstreuter og overskole-elever fra
Steinerskolen i Århus.
Instrumentering: Jon Anderskou
Dramaturgi: Jon Anderskou, Burkhard Forstreuter
Instruktør: Burkhard Forstreuter
Tovholder: Burkhard Forstreuter / info@burkhardforstreuter.com
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1. Klasses Strik
Jubilæumsaktivitet
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Hele året.

Jubilæums aktivitet

1. Klasses Strik
1. Klasses Strik

De fleste børn elsker at strikke, når de begynder i skole! Det bliver
hurtigt til mange fine små projekter i løbet af de første år.
For at markere jubilæet vil alle landets børn i 1. klasse mellem jul
og påske strikke en firkant på 10x10 cm - de vil så blive syet sammen til et kæmpe tæppe!
Vi forestiller os, at vi fotograferer tæppet med nogle børn, som
et fint billede på alle de forskellige børn, der går på vores skoler.
Tæppet donerer vi til et velgørende formål, som børnene kan identificere sig med.
Tovholder: Lene Haas
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Majfest
Folkedans, boder og
håndværks-aktiviteter
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Lørdag d. 16. maj 2020
Kl. 9.30-14.00

Majfest

Vi viser håndværket frem
Majfest

Majfesten byder sædvanligvis på folkedans, klasse-boder med
salg af genbrug, forfriskninger og underholdning og forårsstemning med godt humør.
I dette jubilæumsår, vil vi udvide de sædvanlige aktiviteter med
håndværk.
Håndværket har en central betydning i vores pædagogik gennem
skoleforløbets 12 år - og det vil vi gerne give forældre og andre
besøgende en lille forsmag på.
Der vil på dagen blive mulighed for alle besøgende, at afprøve
nogle af de mange håndværk, børnene bliver undervist i gennem
skoletiden.
Arrangører: Lærerkollegiet
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Teaterfestival
Hvad brænder du for?
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C
Pinsen 2020 /
Fredag d. 29. maj 2020 til
Mandag d.1. juni 2020

Teaterfestival

Hvad brænder du for?
Fællesudveksling og workshops for 12. klasser / 2.Hf
Over en længere periode nød et fantastisk initiativ, taget af Paul
Klarskov, stor popularitet blandt 12. klasse elever og publikum nemlig hvert år i juni, at invitere 12. klasser fra alle danske Rudolf
Steiner skoler til på en festival på Uddannelsescenteret Marjatta,
at vise deres afslutnings-dramatiseringer.
Rudolf Steiner Skolen Århus tager Steiner/Waldorf-100 jubilæumsåret 2020 som anledning til at genoplive denne gode tradition og inviterer hermed til en teaterfestival under mottoet: Hvad
brænder du for?
Alle 12. klasser indbydes til at mødes til en fælles udveksling og
workshops. Højdepunktet er fremvisninger af alle 12. klassernes
skuespil i en vældig kavalkade.
Hen over pinsen 2020 byder Rudolf Steiner Skolen i Århus velkommen til fire dage med intens udveksling - i øvrigt tæt på
strand og skov! Talrige workshops i løbet af dagene indbyder
til fysiske og kreative aktiviteter. Indkvarteringen er enkel, men
forplejningen respektabel !
Info:
Burkhard Forstreuter / T: 30 12 06 16 / info@burkhardforstreuter.com
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Spiller Gud også Fortnite?
Forestillinger
Tirsdag d. 8. Oktober 2020
Onsdag d. 9. Oktober 2020
Torsdag d. 10. Oktober 2020
Steinerskolen i Aarhus
Strandvejen 102
8000 Aarhus C

Teaterforestilling

Spiller Gud også Fortnite?
Originaltiel ”An der Arche um 8.00 Uhr”
af Ulrich Hub
Skuespillet handler om skæbne,- tre pingviners skæbne!
De erfarer fra en due, at Gud vil sende en syndflod over verden.
Men da pingvinerne kun har fået 2 billetter til Noahs Ark, smugler de den ene af dem om bord i en kuffert og forsøger således
at skjule den tredje pingvin for duen, indtil syndfloden er forbi.
Imens bekymrer de tre pingviner sig om, hvordan Gud egentlig
er ?- hvis han overhovedet eksisterer? - og i så fald, hvorfor
han så sender denne syndflod? Efter 40 dage og mange små
katastrofer om bord, hvor de tre pingviner ikke er helt uskyldige,
støder arken på land.
I sidste ende går alt godt: pingvinerne slutter fred med duen,
og en af dem bliver endda forelsket i den - de to skal giftes!
Skuespillet fortæller historien fra en pingvins synspunkt, men
formulerer væsentlige spørgsmål: Er der en gud? Hvorfor vil han
lade så mange levende væsener dø? Hvad sker der, hvis man
gør noget ondt?
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Til sidst giver Noah dyrene svaret: Gud kan man forestille sig som
man vil - han har ingen konkret form. Han kan muligvis have lavet
en fejl med det der med syndfloden, men, så satte han regnbuen
på himlen som tegn på, at han aldrig mere vil straffe levende væsener for onde gerninger, fordi det er en del af livet.
Spillet varer ca. en time og spilles af elever fra 8. og 9. klasse. Det er
et bidrag til jubilæumsåret og er egnet for elever fra 1. til 7. klasse.
Skuespillere: Dinah Kristine Debbie Bang, Cornelius Romvig
Pisani, Anne Østergaard, Atipaq Angel Garcia Pagaza, Lea Maja
Baadsmand
Instruktør: Burkhard Forstreuter
Oversættelse: Jeppe Flummer
Booking:
Burkhard / info@burkhardforstreuter.com / T: 30 12 06 16
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Om Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
Rudolf Steiner–skolen i Århus er en
friskole under Dansk Friskoleforening,
der bygger på Rudolf Steiners
pædagogiske anvisninger.
Skolens formål er at fremme og
udvikle det enkelte barns slumrende
evner, dets lyst til at lære både i skole
og i livet. Med de individuelle hensyn,
der tages, søger man at forberede
eleverne til at leve og tage del i et
samfund med frihed og folkestyre ud
fra en kærlighed til verden.

Overalt i verden vil Steiner/Waldorf skolernes jubilæum blive markeret under mottoet:

WALDORF 100 - LEARN TO CHANGE THE WORLD
Abonner på newsletter eller følg med på www.waldorf-100.org.
På Steinerskolerne i Danmarks hjemmeside www.steinerskolerne.dk finder I film,
billedreportager, og der opdateres løbende med PR nyt.
Rigtig god fornøjelse.
Vi ser frem til at mødes på kryds og tværs, og på alle planer !

