	
  

ÅRSMÖTE
Svenska ASSITEJ håller sitt årsmöte den 26 mars 2012 kl. 15:30 - 17:00.
Mötet hålls i Stockholm. Lokal meddelas senare i kallelsen.
STYRELSEMÖTE
Vid det senaste styrelsemötet gick man bl.a. igenom verksamhetsberättelsen
och organisationens ekonomi. Annat som togs upp var Prix d´ASSITEJ och
deltagare i workshopen ”Inspiring to Play”.
Styrelsen beslutade också att välja in Thales Teater, Bananteatern och
Awake Project som gruppmedlemmar samt Anisa Aba som enskild medlem.
Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!
ÖPPET HUS
Våra Öppet Hus-dagar kommer att fortsätta den sista fredagen varje månad.
Nästa tillfälle blir alltså fredagen den 24 februari klockan 15:00- 17:00. Då är ni
åter välkomna på fika och lite snack på Kaplansbacken 2!
INSPIRING TO PLAY
Till vår workshop i Sydafrika och Sverige, Inspiring to Play, har Lucia
Cajchanová utsetts till svensk workshopledare.
TEATERI i Jönköping åker på turné till Chile i slutet av mars.
Man ska spela Världens bästa begravningar (på spanska) för
chilenska barn under en månads tid.
TEATERI har bl.a. fått inbjudningar från Svenska ambassaden och
Nationalteatern i Santiago. Man ska spela i Santiago, Angol och Temucco. Från
Sverige bidrar en klass från Kålgårdsskolan i Jönköping med brev, foton och en
film som skådespelarna ska överlämna.
Hela resan kommer också att dokumenteras.
Claudio Salvo och Anna Söderling kan genomföra turnén tack vare bidrag från
Kulturrådet.

BARN- OCH UNGDOMSTEATERPRIS 2011
Svenska Teaterkritikers förenings Barn- och ungdomsteaterpris 2011 har
tilldelats dramatikern och regissören Martina Montelius – ”som i ”Mira går
genom rummen” fortsätter sin dramatikerbana med att, som ingen annan, låta
humorn borra sig igenom taket till det stora allvaret. Den samtida familjen med
särkullsproblematik, regnbågsvariationer och singelskap får en seriös
genomlysning ur barnperspektiv. På Unga Dramaten blir det en underhållande
lovsång till toleransen och kärleken människor emellan i dramatikerns egen
regi.”

I Lund fortsätter biennalarbetet för fullt. På bibus
hemsida www.bibu.se kan ni se vilka svenska
uppsättningar som är utvalda att delta. Där finns även andra festivalnyheter.

	
  
Konstnärsnämndens internationella utbytesprogram för danskonstnärer har
två vistelsestipendirer som går att söka före den 20 februari 2012. Det
ena är till New York och det andra till Berlin.
Läs mer på hemsidorna
http://www.konstnarsnamnden.se/Movementresearch och
http://www.konstnarsnamnden.se/Uferstudios
För mer information, kontakta Anna Efraimsson, Internationella
Dansprogrammet, tel 08 50 65 50 70,
anna.efraimsson@konstnarsnamnden.se

Den 21 januari invigdes Barnkulturåret 2012 i Göteborg på
Götaplatsen.

Under barnkulturåret ska alla barns rätt till konst och kultur, oavsett sociala,
ekonomiska och intellektuella samt fysiska förutsättningar uppmärksammas.
Barnkulturåret kommer att involvera många aktörer inom
barnkulturområdet. Tillsammans ska ett fantastiskt rikt utbud erbjudas för,
av och med stadens barn och unga! För mer information se hemsidan:
http://www.barnkulturgoteborg.se/ eller
kontakta projektledare Annelie Eriksson 031 368 34 69

annelie.eriksson@kultur.goteborg.se	
  

SEMINARIER, WORKSHOPS, KONFERENSER…
INBJUDAN TILL WORKSHOP PÅ UNGA DRAMATEN
Allt är helt klart för vår egen workshop, The need to talk about the past,
som äger rum på Unga Dramaten den 31 mars. Workshopledare är
Kjell Moberg, Christian Schönfeldt och Alex Byrne. Workshopen som hålls
på engelska vänder sig till dramatiker/dramaturger, regissörer och
skådespelare.
Läs mer på separat inbjudan samt på hemsidan: www.assitej.se
Pris för workshop inkl. lunch 195 kr.
Anmälan ska vara mejlas, info@assitej.se, till Svenska ASSITEJ senast
den 5 mars.
OBS! Antalet deltagare är begränsat så ”först till kvarn” gäller!

	
  

	
  

15th edition of the
KROKUSFESTIVAL in Hasselt,
BELGIEM
Festivalen har massor att erbjuda och går av
stapeln redan 15- 23 februari! Läs mer på
festivalens hemsida: www.krokusfestival.be

BRAVO är en internationell festival
som går av stapeln i Finland den 11
- 18 mars.
Festivalen som kommer att ha både finländska och internationella grupper
hålls i Helsingfors; Espoo och Vantaa. Festivallänkar:
http://www.bravofinland.org/

Den åttonde festivalen ”Visioni di futoro, visioni di teatro…” går av
stapeln i Bologna, Italien, under nio dagar.
Läs mer om festivalen och festivalprogrammet på hemsidan:
http://www.earlyarts.co.uk/newsflash/1021-visioni-di-futuro-visioni-diteatro-2012.html

Här kan du också hitta internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/english/products/festival-guide.aspx

Nästa nyhetsbrev kommer i början av mars.

