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ÅRSMÖTE
Svenska ASSITEJ håller sitt årsmöte den 26 mars 2012 kl. 15:30 - 17:00.
Mötet hålls i Stallet som ligger på gården vid Teaterförbundets lokaler
Kaplansbacken 2 A i Stockholm.
ÖPPET HUS
Fredagen den 30 mars klockan 15:00 - 17:00 har vi och Teaterunionen åter
Öppet Hus. Övriga fredagar som vi anordnar Öppet Hus är den 27 april och den
1 juni. Varmt välkomna till Kaplansbacken 2!
INSPIRING TO PLAY
Deltagarna i vår dramatikerworkshop, ”Inspiring to Play”, som sker i samarbete
med Sydafrika har utsetts och träffats en första gång för att inleda arbetet.
De svenska deltagarna är Isa Schöler, Jonatan Lehtonen, Christoffer Bocker
och Anna Nygren. Hela gruppen åker den 27 mars till Sydafrika för att tillbringa
en vecka tillsammans med de fyra sydafrikanska deltagarna. Under Bibu.se
kommer sydafrikanerna till Lund för en andra gemensam workshopomgång och
för en presentation av projektet.
Svensk workshopledare är Lucia Cajchanova och hon ska tillsammans med
sydafrikanerna Karen Jeyenes och Bheki Mkhwane leda workshoparna i både
Kapstaden och Lund.
Här ses deltagarna: I den bakre raden ses från vänster
Christoffer, Jonatan, Isa och Niclas Malmcrona.
I den främre raden ses Anna och Lucia.
DEBATTARTIKEL
Torsdagen den 16 februari publicerades, i Svenska Dagbladet, en debattartikel
om förutsättningarna för internationellt utbyte av svensk teater. Artikeln finns
att läsa på ASSITEJs facebooksida http://www.facebook.com/pages/SvenskaASSITEJ/248897971821107
WORLD ASSITEJ THEATRE DAY - 20 MARS
Ta med ett barn och gå på teater!
Läs ASSITEJ Internationals president Yvette
Hardies brev om världsteaterdagen för barn och
unga på vår hemsida! www.assitej.se

VÄRLDSTEATERDAGEN - den 27 mars
Dagen instiftades av ITI och firas den 27 mars varje år. Årets budskap som har
skrivits av skådespelaren och regissören John Malkovich går att beställa genom
Teaterunionens (Svenska ITI) kansli.
Med ett seminarium ska Teaterunionen i samarbete med Dramaten och TF:s
regissörsförening uppmärksamma teaterns tillspetsade situation i Ungern.
Seminariet är kostnadsfritt och hålls i Målarsalen, Dramaten 18.00 - 19.45.
Mer info och föranmälan via info@teaterunionen.se
BOLLA - är en ny webbplats om barn- och ungdomskultur som
ges ut av Kulturrådet. Webbplatsen riktar sig till vuxna som
arbetar med barn- och ungdomskultur.
Webbplatsen invigdes den 1 februari på Unga Dramaten/ Elverket av
kulturministern. På www.bolla.se ska det finnas nyheter, fakta, forskning och
inspiration för alla som arbetar med kultur för barn och unga.
SZENE BUNTE WÄHNE
I slutet av februari besökte Niclas Malmcrona dansfestivalen för unga, Szene
Bunte Wähne, i Wien. Det var den femtonde festivalen i sitt slag och Niclas fick
tillfälle att träffa en del av teatergrupperna som kommer till Bibu.se.
I Lund fortsätter biennalarbetet för fullt. På bibus
hemsida www.bibu.se finns alla festivalnyheter.
25-årsjubileum på teater Sagohuset
I Lund firar teater Sagohuset 25-årsjublieum. Det har inletts med
en ny pjäs om Barbro Lindgrens Max. Premiären var den 12/2.
HEFFAKLUMPEN 2011
Tidningen Expressens ungkulturpris för 2011 har tilldelats, BUS, Barnens
underjordiska scen, Stockholm.
HIGH FEST ARMENIA 2012
Vill ni delta i High Fest i Armenien mellan den 1 - 10 oktober? Ansök senast
den 15/3. Ansökningsblankett och mer info om festivalen finns på:
http://www.circostrada.org/spip.php?article2710&lang=en
BITOLINO
Alla barn- och dockteaterföreställningar är välkomna att skicka in ansökningar
innan den 31/3 till BITOLINO, den makedoniska barnteaterfestivalen som hålls
5 - 7 augusti i BITOLA, Makedonien. Ansökningsblankett och mer info på:
www.babecteatar.com

SEMINARIER, WORKSHOPS, KONFERENSER…
SYMPOSIUM Stockholms universitet
Den 21 - 23 mars håller Centrum för barnkulturforskning öppna föreläsningar.
Bland deltagarna märks Karin Helander, Suzanne Osten och Malin Axelsson.
Allt om symposiet ”Nu vill jag prata” Barns röster i barnkulturen finns på vår
hemsida www.assitej.se. Ingen föranmälan och fri entré!
WORKSHOP PÅ UNGA DRAMATEN DEN 31 MARS ÄR FULLTECKNAD

	
  

	
  
Den 9 - 16 mars hålls en barnteaterfestival i
Belfast i Nordirland.
Läs mer om festivalen på hemsidan:
http://www.belfastchildrensfestival.com/	
  
TWEETAKT

Den 23/3 till den 1/4 hålls en årlig festival i Utrecht, Nederländerna.
Läs mer om festivalen på deras hemsida:
http://www.tweetakt.net/#/nl/home

Den 7e Agor Drysaufestivalen i ordningen
äger rum i Aberystwyth i Wales den 19 - 24

Festivalprogrammet finns på deras hemsida:
http://www.agordrysau-openingdoors.org/2012/welcome.htm
VISIONI DI FUTORO, VISIONI DI TEATRO…
En internationell festival den 25/2 - 4/3 i	
  Bologna.	
  

Läs om festivalen på deras hemsida:
http://www.testoniragazzi.it/area.php?idarea=16&listv=1328175706&lang=en	
  

I april hålls den årliga Harlequinfestsivalen i Sankt Petersburg. Den är
nationell och har hållits sedan 2004. Obs! Deras hemsida finns enbart
på ryska. www.arlekinspb.ru
Här kan du också hitta internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/english/products/festival-guide.aspx

Nästa nyhetsbrev kommer i början av april.

