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CV 
 

 

Personlige oplysninger 
 

Navn: Marie Louise Lund Henriksen 
Adresse: Stennehøj Alle 116,1, 8270 Højbjerg 
Fødselsår: 1985 
Tlf.: 23 41 89 68 
Mail: marielouise.lh@gmail.com  
Hjemmeside: www.marielouisehenriksen.dk   
 

  
Med en uddannelse som dramaturg og retoriker, og en baggrund indenfor teater, kommunikation 
og positiv psykologi, ligger mine spidskompetencer indenfor undervisning og vejledning. Jeg har 
konkret erfaring med forumteater, teaterundervisning og eksamenstræning samt med jobbet som 
efterskolelærer. Min tilgang til mennesker er præget af nysgerrighed, og jeg møder altid den 
enkelte, der, hvor de er. Jeg er en god menneskekender og god til at se alle. 
Mine 3 spidskompetencer er: Godt overblik / Kreativ tænkning / God menneskekender 
 
Erhvervserfaring 
 

2011 –   Kursusleder: Forumteater / Kropssprog & fremtoning / Eksamenstræning  
2019 – 2020  Barsel 
2017 – 2018  Lunderskov Efterskole (barselsvikariat, fuldtidsansat) 

• Kontaktlærer + Underviser i dansk og i linjefaget design. 
2017 – 2018  UCS10 Skanderborg  

• Underviser i eksamenstræning og fremtoning 
2017 – 2018  Xeneriet, Vejle / Efterskolen for Gastronomi, Musik og Design, Vejle 

• Vikar som teaterlærer/underviser 
2014 – 2017  Efterskolelærer på Vostrup – Efterskolen for musik og teater (fuldtidsansat) 

• Teaterfag: Skuespiltræning & teknik, teatersport, fortælling, dramaturgi, teater-
historie, genre, forumteater, tillid på scenen, forestillingsproduktion mm. 

• Andre fag: Eksamenstræning, personlig udvikling, retorik, stomp og yoga. 
• Forestillingsproduktion: Skrev el. omskrev manuskripter og instruerede selv. 
• Andre opgaver: Kontaktlærer, aften- og weekendvagter, planlægning mm. 

8/2009 – 12/2013 Ambassadør på Teatret Svalegangen, Aarhus 
2007 – 2016  Arbejde på Aarhus Teater 

• Påklæder (’07 – ’13), Kontrollør (’07 – ’16). 
2001 – 2006  Forskellige ansættelser indenfor service og pædagogik 
 
Uddannelse 
 

2017 + 2018  Positiv Psykologi Vejleder & Styrkekonsulent (www.atwork.dk)  
2010 – 1/2014 Cand. Mag. Dramaturg, Aarhus Universitet 

• Fagligt fokus: Dramapædagogik, teater som redskab, kreative processer mm. 
• Feltstudie: Kulturafdelingen, Horsens Kommune. Tilknyttet teaterfestivalen. 
• Praktik: Egå Ungdomshøjskole (fag: Teaterproduktion og Kommunikation). 
• Kandidatspeciale: ”Forumteater i Cuba – en vej til (ytrings)frihed?”.  

2007 – 2010  BA i Dramaturgi & Retorik og Formidling, Aarhus Universitet 
 
Fagrelevante kurser og workshops 
 

2010  Workshop: Kropssprog og fremtoning v. Skuespiller Klaus T. Søndergaard. 
2008 – 2009  Kursus a 30t.: Manuskriptskrivning v. Instruktør og dramatiker Rhea Leman. 
2006   Testrup Højskole. – Teaterlinjen (valgfag: Filt, keramik, salsa og pædagogik) 
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Udgivelser 
 

2013  Artikel: Forumteater i Cuba – Et risikofyldt projekt? 
• Tidsskriftet DRAMA #3 2013 (Nordisk dramapædagogisk tidsskrift). 

2013  Artikel: Et forumteaterprojekt i Cuba 
• Rampelyset #nov. 2013. (DATS: Landsforeningen for dramatisk virksomhed). 

2011  Undervisningsmateriale til dokumentarfilmen: Sange fra Ilulissat 
• Se mere her: www.sangefrailulissat.dk 

 
Frivilligt arbejde 
 

2006 – (fortsat) Hjælper ved Horsens Teaterfestival, Horsens (www.horsensteaterfestival.dk) 
2011  Medarrangør af studiemiljødag v. Dramaturgi, Aarhus Universitet 
2009  Værtinde ved ILT09 Teaterfestival, Aarhus (www.ilt09.dk) 
2008 – 2011  Formand for IMPULS (dramapædagogisk forening v. Dramaturgi, Aarhus Uni.) 
2007 – 2010  Initiativtager/arrangør af div. teaterekskursioner ifm. Dramaturgistudiet 
2008 + 2010  Hjælper ved Danish+ Teaterfestival, Aarhus (www.danishplus.dk) 
2000 – 2005  Spejderleder-assistent for DDS’ yngste spejdere, Faaborg 
 
Udlandsophold – rejse + arbejde 
 

2014  Forumteaterkursus i Trinidad og i Playa Larga, Cuba (4 uger) 
• Min rolle: Kursusleder/facilitator. Arrangerede og planlagde selv alle detaljer. 
• Deltagerne: Skuespillere og skuespillerelever. 

2013  Forumteaterkursus på Instituto Superior de Arte, Havana, Cuba (4 uger) 
• Min rolle: Kursusleder/facilitator. Arrangerede og planlagde selv alle detaljer. 
- Det blev afviklet som et forstudie/empiri til mit kandidatspeciale.  

• Deltagerne: Skuespillerelever. 
• Læs mere om projektet her: www.marielouisehenriksen.dk 

2012  Backpacking i Cuba og Sydamerika (5 mdr.) 
• Formål: At forbedre mine spanskkundskaber. At opleve og møde nye kulturer. 

2005  Coworker ved Coleg Elidyr, Llandovery, Wales (7 mdr.) 
• Arbejdede med voksne udviklingshæmmede (www.colegelidyr.com) 

 
Sprogkundskaber 
 

Dansk:   Modersmål. Flydende skrift og tale 
Engelsk:   Flydende skrift og tale 
Spansk:   Flydende skrift og tale 
Tysk:   Samtaleniveau 
 
IT kompetencer 
 

Office-pakken:  God brugererfaring med hele Office-pakken inkl. Excel og PowerPoint. 
Sociale medier:  Facebook og Instagram i forbindelse med reklame. 
Hjemmesider:  Simpel håndtering og redigering, der ikke kræver kodning. 
 
 
Jeg er fynbo, men bor i Aarhus sammen med min datter, der er  fra januar 2019. Som person er jeg åben, 
positiv og humoristisk, og min tilgang til livet er præget af nysgerrighed og eftertænksomhed. Derudover er 
jeg meget kreativ, glad for at færdes i naturen og så har jeg rejst meget. Jeg trives godt i et dynamisk miljø, 
hvor to dage sjældent er ens, og hvor der er plads til udvikling. I mit arbejde er jeg struktureret og målrettet, 
men der er også plads til spontanitet, og jeg er god til at gribe ’nuet’.  


