	
  

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!
Vi hoppas att det ska bli ett riktigt bra scenkonstår för er alla!

	
  
INTERNATIONELLA WORKSHOPS
Arbetet med vårens internationella workshops pågår för fullt. Den 31 mars
hålls workshopen To need to talk about the past på Unga Dramaten. Den
vänder sig till dramatiker/dramaturger samt regissörer och skådespelare.
Workshopledare är Kjell Moberg, Christian Schönfelder och Alex Byrne. Vi
kommer snart att skicka ut inbjudan till workshopen.
Vi planerade också en workshop med Alexandra Broeder från Holland, men
hon har tyvärr tackat nej pga av andra jobb.
PENGAR TILL AKTÖRSAMVERKAN MED SYDAFRIKA BEVILJAT
Glädjande nog har Kulturrådet beviljat pengar till workshopen som vi ska göra
tillsammans med ASSITEJ Sydafrika.
Worskhopen vänder sig till dramatiker och teaterutövare med erfarenhet av att
skriva dramatiska texter. Temat för workshopen är ”Poverty/Fattigdom” med
texter skrivna av deltagarna. Arbetsspråket är engelska.
Inom ramen för workshopen och som förberedelse ingår skolbesök och möten med
barn i syfte att undersöka begreppet ”fattigdom”. Utifrån research och egna
iakttagelser ska deltagarna skriva egna texter som vänder sig till barn och unga.
I workshopen kommer fyra svenska och fyra sydafrikanska deltagare att erbjudas
plats. Workshopen är kostnadsfri och kommer att äga rum i Kapstaden, Sydafrika
under tiden 27 mars- 3 april (inkl. resdagar) med sammanlagt fyra workshopdagar
och i Lund under bibu.se med likaledes fyra workshopdagar.
Workshopledare från Sverige respektive Sydafrika kommer att utses inom kort.
Intresseanmälan till workshopen ska göras senast den 20 januari till Svenska
ASSITEJ, e-post info@assitej.se. Ange namn och e-postadress samt något om dig
själv, utbildning, yrkeserfarenhet och lite om vad du sysslar med just nu. Styrelsen
för Svenska ASSITEJ kommer att göra det slutliga urvalet av svenska deltagare.
För frågor om workshopen: kontakta Niclas Malmcrona, tel 08-659 86 33 eller
nm@assitej.se
Mer information finns på www.assitej.se/www1/inbjudansydafrikaworkshop.pdf
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Kulturbryggan har beviljat Svenska ASSITEJ och Teaterunionen ett gemensamt
startstöd för att tillsammans projektera ett showcase där teatrar har möjlighet
att visa upp svensk scenkonst anpassad för en internationell publik. Vi tror att
detta kan bidra till en efterfrågad och viktig internationalisering av den svenska
scenkonsten och att det kan skapa fler arbetstillfällen för teatrar och grupper.
Showcaset ska innehålla föreställningar för barn, unga och vuxna och, förutsatt
finansiering, att det ska gå av stapeln i Stockholm hösten 2012.
Föreställningarna ska vara turnébara och tillgängliga på engelska. Har du en
föreställning som du tror kan passa? Hör gärna av dig till info@assitej.se.	
  
ÖPPET HUS

	
  

Intresset för Öppet hus här på Kaplansbacken har hittills varit bra. Nu senast drack
vi och våra gäster kaffe och glögg och umgicks.
Några av dem som syntes här var Bengt Andersson och Gunnar Edander. Nästa
Öppet Hus hålls den 27 januari kl 15 – 17. Välkomna hit då!
Till vänster ses Lena Norlén från Svensk Teaterunionen och
Niclas Malmcrona från Svenska ASSITEJ.

Urvalsgruppen på bibu är färdig med juryarbetet inför festivalen. På bibus
hemsida kan ni läsa om vilka de utvalda föreställningarna är.
Arbetet med seminarier och workshops fortsätter.
Mer info: www.bibu.se
FOLKTEATERN GÖTEBORG

	
  

På den nyrenoverade och ombyggda Folkteatern kommer man att spela
barnteater både på Vita och på den större Röda Scenen. I anslutning till
besöken på barnteatern är besökarna välkomna att äta medhavd matsäck i
foyern.

	
  

Panoptikum Kindertheaterfestival
(Panoptikum Children´s Theatre Festival)
Panoptikum Kindertheaterfestival har hållits vartannat år sedan 2000.
Festivalen som hålls i Nürnberg har i år 20 föreställningar från Bayern och
andra platser i Europa. Det är föreställningar i alla kategorier - från 4 år och
uppåt. I år hålls festivalen den 7 - 12 februari.

Oulu Children´s Theatre Festival
Det här är en internationell barnteaterfestival som anordnas årligen i den finska
staden Oulu (Uleåborg). I år hålls den mellan den 20 - 26 februari. Festivalen, som
arrangeras av Oulu City Theatre, har kommit att bli en av Europas viktigaste i sitt
slag.
Läs mer om festivalen på: www.ouka.fi/teatteri/festival

STJÄRNKALASET
En utbudsdag i Stockholm torsdagen den 26 januari. Arrangörer är Teatercentrum,
Stockholms Stad och Dansistan. Årets Stjärnkalas innehåller både dans och teater
och kommer att spelas på olika scener runt om i Stockholm.
Mer info: http://stjarnkalaset.se/
Här kan du också hitta information om internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/english/products/festival-guide.aspx

Nästa nyhetsbrev kommer i början av februari.

