	
  

SCENKONSTKATALOGEN
Höstens scenkonstkatalog är klar. Om något fel har krupit in så hör av er!

NEW FACES 2011 - 2014
New Faces är ett nytt projekt som startats av ASSITEJ International. Det är
tänkt för samtliga medlemmar och är till för att höja yrkesskickligheten och
att stärka de internationella kontakterna.
Läs mer om New Faces på ASSITEJ Internationals hemsida:	
  
http://www.assitej-international.org/english/home.aspx

FACEBOOK
Svenska ASSITEJ har öppnat en egen sida på Facebook. Nu hoppas vi att
alla våra medlemmar, och andra intresserade, besöker den och deltar med
diskussionsinlägg, olika kommentarer m.m. så att det blir både roligt och
intressant att gå in där!
http://www.facebook.com/pages/Svenska-ASSITEJ/248897971821107

NYTT JOBB
Styrelseledamoten i Svenska ASSITEJ och bibu.se., regissören
Bengt Andersson, har bytt jobb. Han var tidigare anställd på
Teater Tre. Nu är Bengt verksamhetsledare för barn och unga vid
Riksteatern.
Vi gratulerar och önskar lycka till med det nya arbetet!

Arbetet inför bibu.se 2012 pågår för fullt. Bl.a. ska alla utländska besökare
kunna erbjudas all information om festivalen på engelska.
Niclas Malmcrona, som sitter i föreställningsjuryn, var och såg flera bra
föreställningar på barnteaterfestivalen Szene Bunte Wähne i Österrike.

NORDISKA ASSITEJ

Varken Svenska ASSITEJ eller ASSITEJ Suomi Finland kunde skicka någon
deltagare till mötet i Horsens i Danmark. Informationen från mötet visade
dock att det varit bra och konstruktivt. Ett förslag uppkom att försöka ta upp
det rullande schemat för nordiska festivaler i länderna. (En festival vart femte
år i varje land.) Frågan ska diskuteras vidare.
Nästa år ska ett nordiskt möte hållas i Danmark och ett annat är tänkt att
hållas under bibu.se - biennalen i Lund i maj.

SEMINARIUM
Den 3/10 deltog Niclas Malmcrona och Ewa Colliander i seminariet
”Kulturpolitiska strategier för internationellt utbyte”. Ann Marie Engel
(Svensk Teaterunion) inledde. Grupparbeten med lite olika innehåll
följde i fyra smågrupper. Senare följde en stordiskussion om vad man
kommit fram till och en sammanfattning av dagens arbete.

Allaktivitetshuset Palatset invigdes i Stockholm den 1 oktober. Palatset
ligger på Riddarholmen i gamla Riksarkivet och är till för barn och unga.
Man ska bl.a. ha workshops som ibland hålls av olika artister. T.ex.
cirkuskonster med Cirkus Cirkör, streetdance med Eroll, skriva en hiphoplåt
med Tom Piha osv. I mediaverkstan kan man göra det mesta inom filmen
och i uppfinnarlabbet tillverkas det mesta. Palatset har också en av
Sveriges modernaste biografer.
Man ska också samarbeta med teatergrupper.
Inträdet är 120 kr per barn och dag. Mat i Palatsets restaurang eller saker
från Palatsets shop ingår inte. Några årskort finns (ännu) inte. Det finns
heller inte något matsäcksrum just nu.
Läs mer på: http://palatset.se/

SEMINARIER, KONFERENSER…

WORKSHOPS I LONDON
24 - 28/10 2011
Olika workshops och masterclasses.
Läs mer på: http://www.nymt.org.uk/
”The NYMT is the best youth music
theatre in the world”.
Andrew Lloyd Webber

	
  
	
  

Nu är det åter dags för flaggskeppet bland Irlands internationella festivaler
inom scenkonst för barn och ungdomar. Mer om festivalen står att läsa på:
www.baboro.ie

Den här festivalen anordnas av Teatergrupperna Tio Fötter och Bananteatern i
samarbete med Gottsunda Dans & Teater och Mötesplats Treklangen.
Bland de föreställningarna som visas är bl.a. Hav (Nie), Kuu Nukkuu (Nya
Finska Teatern) och Ondskan (Mittiprickteatern).
Mer information finns på vår egen hemsida och på: www.gottsundateater.com

Mini midi maxi - internasjonal Teaterfestival for barn og unge 2011
Mini midi maxi - En professionell barnteaterfestival i Bergen 2/11- 5/11.
Scenic art expo norway 2011 - Nytt för i år - 31/10 - 1/11 en exportmässa
där norsk barn och ungdomsteater presenteras för resten av världen.
Läs mer på: http://minimidimaxi.no/

Nästa nyhetsbrev kommer i november.

