	
  

ÖPPET HUS
Fredagen den 18 november har vi öppet hus mellan klockan 15:00- 17:00.
Välkomna att se hur vi och Teaterunionen har det och dricka lite kaffe
eller te! Adressen är Kaplansbacken 2.
STYRELSEMÖTE
Vid det senaste styrelsemötet diskuterades några olika förslag på projekt till
nästa år . De handlar bl.a. om internationella workshops. Vi arbetar vidare
med förslagen och återkommer när vi vet mer.
NORDISKA ASSITEJ
Nu är det bestämt att nästa nordiska ASSITEJmöte ska hållas i Lund under
bibu.

Arbetet inför bibubiennalen fortsätter givetvis för fullt. Bl.a. pågår diskussioner
vid högskolor, med olika kulturaktörer för att hitta intressanta seminarier,
föreläsningar o.a. Medlemmarna i juryn är fullt upptagna med att se olika
föreställningar som sedan diskuteras inför det kommande urvalet.
Dagar som ni ska vika för festivalen är den 23-26 maj!
Läs mer om festivalen på hemsidan: www.bibu.se

SMALL SIZE SEEDING FUND
Känner ni till Small Size Seedning Fund? Det är en fond där man kan söka
medel om man ska sätta upp en ny produktion för publik i åldern 0- 4 år.
Läs mer om fonden och ansökningen på vår hemsida: www.assitej.se

Om ni inte har kollat in Svenska ASSITEJs facebooksida än så är det dags att
besöka den nu!
Gå in på:
http://www.facebook.com/pages/Svenska-ASSITEJ/248897971821107

Här kommer en uppmaning från Kim Peter Kovac, Director, Kennedy Center for Young
Audience, att gå med i nätverket ”Write local, play global”. Sprid det vidare!!

Welcome to "Write local. Play global."
We want to hear from you! Membership is free and open to all playwrights, directors, dramaturges, educators, administrators, and
students - anyone who values plays for young audiences.
Please join us now to comment on posts, interact with other
members, and receive email updates; submit a blog or send news
and information via the inform us page, where playwrights can also
send a short biography; or participate through our page on Facebook.
Write local. Play global is the playwright’s network of ASSITEJ
International.	
  
SEMINARIER, WORKSHOPS, KONFERENSER…
BARNDOMAR
Kulturmagasinet i Sundsvall fyller 25 år i november. Detta firar
man bland annat med ett heldagsseminarium i barnkulturens
tecken. Seminariet, BARNDOMAR, hålls den 23/11, kl.13:0016:30 i Biblioteket. Bland de medverkande märks Karin
Helander och Pija Lindenbaum.
Mer info genom anna.cedergren@sundsvall.se tel:060 191855.
Läs mer på:
http://www.sundsvall.se/Aktuellt/Evenemang/?eventid=33096

SHOWBOX 2011
Under scenkonstfestivalen Showbox 2011 i Oslo 14-17 nov pågår det flera seminarier,
presentationer, diskussioner etc. www.showbox.no

	
  

	
  

SHOWBOX 2011 14-17 november
En arena för scenkonst och en mötesplats för
scenkonstnärer, arrangörer och andra som är
intresserade av scenkonst för barn och unga.
SHOWBOX arrangeras i OSLO, för sjunde året i
rad av Scenekunstbruket. Festivalen som har
fokus på barn och unga bjuder i år på en massa
olika föreställningar, framför allt franska
gästspel, norsk/spansk cirkus till nyskriven
norsk dramatik. Dessutom blir det seminarier,
presentationer, samtal - och social samvaro.
Läs mer på www.showbox.no

INTERNATIONAL
CHILDREN´S THEATRE
FESTIVAL

INTERNATIONAL CHILDREN´S THEATRE FESTIVAL
En internationell barn- och ungdomsteaterfestival som arrangeras i Indien. I
New Delhi 14-17 november och i Varanasi (U.P.)19- 20 november 2011.
Läs mer på: http://www.nipaindia.com/event_delhi.html
SEGNI D´INFANZIA. En
festival för barn o unga (18 mån18 år) i Mantova, Italien den 1013 nov. Artister från hela
världen, dans, musiskteater,
workshops m.m.
Läs mer om festivalen på:
http://www.segnidinfanzia.org/

Här kan du också hitta internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/english/products/festival-guide.aspx
Nästa nyhetsbrev kommer i början av december.

