	
  

MAJ 2012
NORDISKT ASSITEJMÖTE
Svenska ASSITEJ kommer under bibu.se att vara värd för ett nordiskt
ASSITEJmöte. Styrelsemedlemmar från de nordiska länderna träffas och man
ska bl.a. diskutera utbyte av information och samverkan mellan de olika
nordiska länderna. Anna Asker och Bernt Höglund håller i mötet.
Från Island deltar bl.a. den nordiska representanten i ASSITEJs
exekutivkommitté, Vígdis Jakobsdottír.
ÖPPET HUS
Nästa gång vi har Öppet Hus på kansliet är fredagen den 1 juni kl
15:00 - 17:00. Då är ni åter välkomna på fika och lite snack på
Kaplansbacken 2!

MEDHÅRSTEATER: NEJ TACK! ELLER…?
På initiativ av ASSITEJ och Teatercentrum hölls torsdagen den 26 april en
diskussion på Teater Tre i Stockholm med titeln: ” Medhårsteater: Nej Tack!
eller …?”
Stina Oscarsson som var moderator lotsade de fyra paneldeltagarna Carina
Ehrenholm, Carolina Frände, Agneta Ehrensvärd, Lena Stefenson och publiken
bestående av ca 50 teatermänniskor genom frågeställningar som kretsade kring
” Håller svensk barnteater på att bli ofarlig, snäll och tillrättalagd?” och ” Ska en
teater behöva anpassa sina konstnärliga uttryck för att passa bidragsgivare?”.
De fyra deltagarna representerade två fria grupper och två institutionsteatrar
och till stor del tycktes alla fyra teatrar brottas med likartade problem om än
med olika ekonomiska förutsättningar.
Avsaknaden (eller avskaffandet) av kultursekreterare i Stockholms kommun
bedömdes som ett stort bekymmer och orsak till merjobb för alla teatrar och en
kompetensförlust i kontakten mellan skola och teater.
Diskussionen kom vidare till stor del att handla om skolan och lärarnas roll, om
den nya läroplanen och om barn- och ungdomsteater som den enda, ”riktiga”,
folkteatern.	
  

Till vänster ses Stina Oscarsson, Carina
Ehrenholm, Carolina Frände, Agneta Ehrensvärd
och Lena Stefenson.

INSPIRING TO PLAY
Under bibu.se fortsätter workshopen Inspiring to Play som påbörjades i
Sydafrika. Under bibu kommer arbetet att avslutas med att deltagarna
presenterar varsin pjäs.
KINDEROPER PAPAGENO
Den österrikiska operagruppen Kinderoper Papageno i Österrike söker svensk
partner för samarbete eller utbyte.
Om du är intresserad så finns det mer information på www.kinderoper.at/
Det går också bra att kontakta Maria Philipp, Kinderoper Papageno, Hietzinger
Hauptstrasse 38a, A-1130 Wien eller swmaphi@stud.hszg.de

SÖKES: RESGLADA GOSEDJUR
Har du eller dina barn några bortglömda gosedjur liggandes?
Isa Schöier är på jakt efter ett hundratal gosedjur, som vill flytta till
Sydafrika i maj. Då ska ett par väskor med små och medelstora gosedjur
skickas till Sunrice Educare Center i Vrygrond, Cape Town som gåva.
Så om du eller dina barn har några bortglömda djur som vill följa med till
barnen i Sydafrika ring till Isa på 0709 - 22 85 49.
Mer om barnen på Vrygrond går att läsa på:
http://isaschoier.se/workshop-i-kapstaden/

SATELLIT - DANSFESTIVAL FÖR BARN & UNGA
I Göteborg har arbetet inför dansfestivalen Satellit den 14 - 17 mars 2013
påbörjats. Samtal om samarbeten har inletts med olika parter i samband
med festivalen.
Eftersom det dröjer så länge till festivalen värmer man upp lite i föreväg
med att presentera Embla dans & teaters populära föreställning ”Sov du?”
Föreställningen som vänder sig till barn mellan 4 - 8 år ges kl. 9.30 och
10.45, den 7 - 11 maj på Konstepidemin, paviljong 8.
Biljettbokning: Producentbyrån 031 - 82 74 93.

SEMINARIER, WORKSHOPS, KONFERENSER…

Under bibu.se, den 23 - 26 maj, kan du gå på en hel del intressanta workshops
och seminarier. De är både på engelska och svenska.
Under festivalen delas också Prix d´ASSITEJ ut. Pristagaren är hemlig tills det
delas ut.
Kolla mer om bibus utbud på hemsidan www.bibu.se

	
  

	
  

Ni har väl inte missat bibu.se i Lund den 23 - 26 maj! Om ni inte har hittat
något hotellrum i Lund har Malmö det en massa ställen att välja på. (Det är
billigare där!) Det tar bara en kvart att åka mellan städerna.
All info om festivalen finns på hemsidan www.bibu.se

SCHÖNE AUSSICHT den 16 - 24 juni 2012
En internationell barn- och ungdomsfestival som
anordnas av Junges Ensemble Stuttgart.
I år står den belgiska regionen Flandern. Förutom
Belgien kommer det förställningar från Italien,
Ungern, Nederländerna, Sydafrika och Schweiz.
Kolla mer på festivalens hemsida:
www.schoene-aussicht.org

AARHUS 6 - 9 MAJ
Danish+ är ett showcase som riktar sig till barn och unga. Det är initierat och
organiserat av Teatret Gruppe 38. Se mer på hemsidan:
http://www.danishplus.dk/?site=1
Här kan du också hitta internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/world-festivals/

Nästa nyhetsbrev kommer i början av juni.

