
Lina Franke Hedegaard 

Profil 

Uddannet: Skuespiller og Kunst og Kultur formidler. 

Kunst & Kultur formidler for børn og unge. 

I mit arbejde med børn og unge trækker jeg på erfaringer og viden 
fra mit professionelle arbejde som skuespiller, min uddannelse fra 
skuespilleruddannelse fra Skuespillerskolen v/ Odense Teater 1989 
og efteruddannelse som Kunst og Kultur formidler fra 
Scenekunstens Udviklingscenter 2011. Jeg både underviser, 
sammensætter projektforløb og konceptudvikler diverse 
workshops. I mit arbejde med børn og unge fra + 3 år lægger jeg vægt 
på åben dialog og kunstneriske forstyrrelser. Mit mål er at igangsætte 
deres kreativitet, skubbe til deres idérigdom og kvalificere deres udtryk. 
Mit mål er at give børn og unge æstetisk læring gennem den praktisk-
musiske proces.


Seneste opgaver 
2014

• Underviser i BILLEDSKUNST på Vendsyssel Kunstmuseum under 

Hjørring Musiske Skole.


• Udvikler af nye tiltag og aktiviteter for Hjørring Musiske Skole


• Underviser i dramatik under Hjørring Musiske Skole og Vendsyssel 
Teater.
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• Ansvarlig for praktisk musiske forløb på alle klassetrin i Hirtshals 
Skolecenter.


• Forløb for ældste gruppen i Børnehuset Bagterp: I tegnesættelse af 
børns motiver og symboler.


• Afholdt workshop i Ansigtsmaling hos Frederikshavns 
Amatørteaterforening.


• Afholdt workshop i “udvikling af en karakter” hos Frederikshavns 
Amatørteaterforening.


• “Eventyrugen”, - film og eventyr projektforløb for 4 klasser i Hjørring 
Kommune udbudt af Hjørring Bibliotek. Var ansvarlig for udvikling af 
storyboard og optagelse af filmene sammen med eleverne. Støttet af 
BMMK.


• Udarbejdelse af manuskript og instruktion af Skolekomedien på 
Hirtshals Skole. Støttet af BMMK. 


• TROLDE - projektforløb for ældstegruppen i børnehaven Lærkereden i 
Frederikshavn. Opgaven var at lave en collage/billed hvori børnenes 
troldefigurer kunne indgå. Støttet af BMMK.


• Billedkunst tema; Tusch og Pen. Et forløb for 5. klasser på Hirtshals 
Skole. Støttet af BMMK


• Drage-projekt for 6. klasserne i Hirtshals Skolecenter. Støttet af BMMK


• Afholdt workshop i dramatik og karakter arbejde for Frederikshavns 
Amatørteater Forening. 


2013

• Underviser i BILLEDSKUNST på Vendsyssel Kunstmuseum under 

Hjørring Musiske Skole.


• Instruktion af skolekomedien på Søndergade Skole. Støttet af BMMK


• Teater og Bevægelses forløb på Friskolen Skallerup; med afsæt i 
lokalhistorisk stof skabte eleverne en forestilling som bestod af en 
krydsning mellem teater, bevægelse/dans og musik. Støttet af BMMK 
og Ministeriet for Landbrug og Fødevare Erhverv.


• Tredie del af et kunstner team der varetog ansvaret for et “musik, dans 
og skabelse af eget instrument” - projekt for alle børn i alderen 0 - 10 år 
i Hirtshals området. Støttet af Kunststyrelsens Huskunstnerordning.
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• Billedkunst tema; Tusch og Pen. Et forløb for 5. klasser på Hirtshals 
Skole. Støttet af BMMK


• Drage-projekt for 4. klasserne i Hirtshals Skolecenter. Støttet af BMMK


• TRÆ-projektforløb for SFO i Hirtshals. Støttet af BMMK


• TRÆ-projektforløb for 3 børnehaver i Frederikshavn. Støttet af BMMK


• Tegne-projektforløb for ældstegruppen i Børnehuset Bagterp. I-
Tegnesættelse af børns motiver og symboler. Støttet af BMMK


Uddannelse 

1980	

• HF på Metropolitan Skolen i København.(Matematik, engelsk og 

psykologi)

1985 - 89 

• Elev på Skuespillerskolen v/ Odense Teater.

1996, -98 og 99  

• Kursus med Nadine George: Stemmetræning og Shakespeare´s tekster.

2009 - 2011

• Efteruddannelse i Kunst og Kultur formidling på Scenekunstens 

udviklingscenter i Odsherred.

2012

• Workshop i Stoftryk ved underviser og stoftrykker Anne Hedegaard.

• Workshop i ostevoks ved Billedkunstner Gerda Thune Andersen


Udviklede Workshops og projektkoncepter 
2012


• Projektforløb til sprogskolen for flygtinge/indvandrere, et forslag til en 
udvidelse af undervisningen med et “læring gennem krop” - 
projektforløb. Udviklet i samarbejde med danser Rikke Steen Mapstone.


• Workshop i Ansigtsmaling. Målet for workshoppen er at de deltagne får 
kendskab til teknik og udførelse af ansigtsmaling. Og at de får skabt et 
katalog over egne ansigtsmalinger de mestre.


• Projektforløb for børnehavebørn i alderen 3 - 6 år over temaet TRÆ - et 
materiale. Et forløb hvis målsætning er at børnene får en sanselig 
oplevelse af materialet TRÆ og dets uanede muligheder for anvendelse.
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2011


• DUKKETEATER; et tværfagligt kreativt projektforløb for 3 - 6 klasser. 
Udbudt gennem huskunstnerordningen til 3 folkeskoler i Hjørring


• “Hvad er der inden i?” Et oplevelses design indeholdende kreative 
sanselige udfoldelser for børn og unge i børnehaver og folkeskoler.


• Instruktion og idéudvikler af kreativ-musisk proces om 
herregårdslivet på MØLLERUP GODS, iværksat af Levende 
Kulturarv, Mols.


2010


• Projektudvikler for Billedskolen under Hjørring Musiske Skole


• Fra “Papkasse til tegneserie” en workshop for kulturinstitutioner og 
fritidsklubber.


• Kunstnerisk konsulent på pilotprojektet; SUNDHEDSORKESTERET, et 
sundhedsfremmende projekt for børnehaverne i Hjørring kommune.


 


2009


• I samarbejde med musiker Viggo Steincke udviklet musikdramatisk 
projekt; “Mega Monster” for 3. - 5. klasse.


Instruktions opgaver 
2010


• The Rocky Horror Picture Show. Forestilling skabt i samarbejde med 
Brønderslev Ungdomsskole og Brønderslev Musikskole


2009


• The Blues Brothers. Forestilling skabt i samarbejde med Brønderslev 
Ungdomsskole og Brønderslev Musikskole


2002	

• Vikingespillet på Lindholm Høje: “Den sidste offerfest” (Med 2 

professionelle skuespillere og 70 amatører)

• Jubilæums Revy Godthåb, ungdomsprojekt (10 amatører)

• Horne Ungdomsskole: “Sgt. Peppers Heart Club band” ( 60 elever 
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skabte en multimedieforestilling på 4 dage med udgangspunkt i Beatles 
musik og tekster)


• Musicaliber (Amatør musicalgruppe) “Fameous” (Improviseret forestilling 
med 23 medvirkende og et symfoniorkester)	 
 

• En uges teater workshop for 5 døvblinde og deres ledsagere i Kungëlv.


2001 	 
       
• Vikingespillet på Lindholm Høje: “Og så kom sandet” (Med 3 

professionelle skuespillere og 50 amatører)

• En uges teater workshop for 5 døvblinde og deres ledsagere på 

Gotland.

• Horne Ungdomsskole: ( 60 elever digtede en forestilling på 4 dage) 

Multi-medieshow med dans, sang, drama, stage fight, musik, dias, 
computergrafik, video.


2000	

• Vikingespillet på Lindholm Høje: “Ingen kvinder ombord” (Med 3 

professionelle skuespillere og 50 amatører)


1999

• Vikingespillet på Lindholm Høje: “Et skib der kommer et skib!” (Med 3 

professionelle skuespillere  og 50 amatører)

• En uges teater workshop for 5 døvblinde og deres ledsagere i Kungëlv.


1998	

• Ungdomsskole projekt i Europahallen“Smid tankerne væk”

• En uges Teater workshop for 5 døvblinde og deres ledsagere i Kungëlv.


1997	

Amatørteaterforeningen SKANSEN “Oklahoma”


Teaterleder 
1991 - 1995 

Initiativtager til, og dagligleder af, en professionel teatergruppe 
JUMBOTEATRET. 

I samarbejde med den kunstneriske leder, ansvarlig for at formulere den 
kunstnerisk vision for gruppens arbejde. Læse stykker og ansætte 
skuespillere, lægge budgetter, skrive ansøgninger til Statens Teaterråd 
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samt til diverse fonde og legater.


Skuespiller opgaver 
2003	

Vendsyssel Teater:

	 “Fætter og Kusine festen” (Revy)
        
	 “Gudernes spyt” Ungdomsforestilling (Dukketeater, 3 roller)
        

2002	

Vendsyssel Teater:

	 “Drengen i hækken” (Gennemgående rolle)
        
2001	

Vendsyssel Teater:

	 “Marathondansen” (2 roller)
        
	 “7-9-13” Børneforestilling
        
	 “Peter Pan” Ungdoms forestilling (Gennemgående rolle)
        
2000	

Jomfru Ane Teatret:

	 “Nektar” (Hovedrolle)
        
Limfjords Teatret:

	 “Rejsensmål” (Monolog)
        
TV-Teatret:

	 “Rejseholdet”
        
Vendsyssel Teater:

	 “10 cm over dagligt dødvande”(Hovedrolle)
        
	 “Anne Frank´s Dagbog” (Flere roller)
        
1999	

Jomfru Ane Teatret:

	 “Natten synger sine sange”(Hovedrolle)
        
	 “Det ligger i luften”(Monolog) Børneforestilling, stationær og turné.         
	 “Svanen”(Hovedrolle)
        
1998	

Jomfru Ane Teatret:

	 “Den smukke ligeglade” og Før morgenmaden”(Monolog) Turné
        
	 “Tango”  (Gennemgående rolle)
        
	 “Paradisfuglen” (Gennemgående rolle)
        
Vikingespillet på Lindholm Høje:

	 “Ormen i hjertet” (Gennemgående rolle)
        
1997	

Jomfru Ane Teatret: 
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	 “Det ka´ du ikke mene” (Monolog) Børneforestilling, stationær og         
turné.

	 “Biedermann og Brandstifterne” (Gennemgående rolle)
        
1996	

Vendsyssel Teater:

	 “Købmænd og Kræmmere”(Gennemgående rolle)
        
Jomfru Ane Teatret: 

	 “Den smukke Ligeglade” og “Før morgenmaden”(Monolog)
        
1995	

JumboTeatret: 

	 “Skærsild i "Ingolstadt” Turné (Hovedrolle)
        
1994

Teater FÅR 302.

	 ”De uskyldiges tid”(Gennemgående rolle)
        
1993	

JumboTeatret: 

	 “Machinal” ( 4 Små roller)
        
Instruktørassistent for Lars Kaalund “Hamlet på en uge”

1991	

Etablerer en professionel teatergruppe; JUMBOTEATRET i samarbejde 
med Instruktør Andras Banfi. Første produktion: 

	 “Skærsilden i Ingolstadt” (Hovedrolle)
        
1990	

Dr. Dante: 

	 “Bernada Alba´s hus (Gennemgående rolle)
        
Tv- Teatret:

	  ”Gøngehøvdingen” 
        
1989	

Freelance skuespiller i København

Holbæk Egns Teater: 

	 “Trussedrømme og Stjernestøv” (Gennemgående rolle)
        
Tv-Teatret:

	 “Begær, lighed og broderskab”
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