	
  

SEPTEMBER
Välkomna tillbaka efter semestern!
Vi hoppas att alla har haft en skön och avkopplande sommar. Vädret har ju inte
varit det bästa men vi hoppas ändå att ni har kunnat ladda upp inför hösten
och vintern.
KOMMANDE STYRELSEMÖTEN
Måndagen den 8/10 kl 17.00 - 20.00
Måndagen den 26/11 kl. 16.00 - 19.00

	
  	
  

SCENKONSTKATALOGEN
Har ni skickat in era uppgifter till scenkonstkatalogen ännu? Om inte så skicka
snarast in uppgifterna så att vi får uppdateringen klar.

http://www.assitej.se/_www/send.htm
UNGDOMSTEATERKORT

Vid	
  Uppsala	
  stadsteater	
  erbjuds	
  ungdomar	
  mellan	
  15	
  -‐	
  20	
  år	
  att	
  köpa	
  ett	
  
ungdomsteaterkort.	
  Kortet	
  är	
  personligt	
  och	
  priset	
  är	
  250	
  kronor.	
  Med	
  kortet	
  
kan	
  innehavaren	
  under	
  ett	
  år	
  se	
  alla	
  teaterns	
  ordinarie	
  föreställningar	
  (utom	
  
gästspel	
  och	
  teater	
  där	
  mat	
  ingår).	
  Man	
  kan	
  också	
  se	
  samma	
  föreställning	
  flera	
  
gånger.	
  
INSPIRING TO PLAY
Workshopen Inspiring to Play som påbörjades i Sydafrika i våras kommer att
avslutas i december. Mer om detta kommer i ett senare nyhetsbrev.

SATELLIT - DANSFESTIVAL FÖR BARN & UNGA
Den 8 mars blir det en ny nordisk dansfestival för barn & unga i Göteborg och
Västsverige. Är ni intresserade av att delta så skicka in er anmälan snarast.
Deadline för anmälan är den 10 september 2012. Besked lämnas i
septmber/oktober.
Läs mer på info@satellitfestival.com

BACKA TEATER TILL USA
Backa teaters föreställning Lille kung Mattias hade premiär 2009. Föreställningen
blev en stor publik- och kritikersuccé och tilldelades Svenska Teaterkritikers
teaterpris för bästa barn- och ungdomsföreställning.
Nu har föreställningen blivit inbjuden till den prestigefyllda teaterfestivalen Nordic
Cool på The Kennedy Center i Washington. Festivalen går av stapeln i februari.

SWEDSTGE 2012 är det första showcaset för teater i Sverige. Under tre dagar i
november kommer vi att presentera svenska föreställningar och pjäser för
internationella turnéläggare, festivalarrangörer och inköpare. De utvalda
produktionerna är turnébara och lämpade för en internationell publik. All
information om SWEDSTAGE och om de utvalda produktionerna finns på:
http://teaterunionen.se/internationellt/swedstage

KULTURCENTRUM FÖR BARN OCH UNGA

I	
  Umeå	
  driver	
  kommunen	
  verksamheten	
  Kulturcentrum	
  för	
  barn	
  och	
  unga.	
  Där	
  
ingår	
  bl.a.	
  teatergruppsverksamhet,	
  skapande	
  verkstäder,	
  kulturpedagogiska	
  
projekt,	
  kultur	
  i	
  skolan	
  och	
  förskolan,	
  utbildning	
  för	
  pedagoger	
  och	
  sist	
  men	
  
inte	
  minst	
  Skapande	
  lördagar.	
  
Ett	
  exempel	
  är	
  Dans	
  för	
  livet.	
  
Läs	
  mer	
  på:	
  www.umea.se/kulturcentrum	
  
FACEBOOK
”Gillar” ni vår sida på Facebook? Om ni inte varit inne och kollat sidan än - så
klicka in er nu!

SEMINARIER, WORKSHOPS, KONFERENSER…
LINKÖPING DEN 24 NOVEMBER
Den 24 november håller vi en heldagsworkshop i Linköping. Workshopen hålls
av Marika Ingels, konstnärlig koordinater vid CAMPO, baserat i den belgiska
staden Gent.
Inbjudan till workshopen kommer senare.

	
  

	
  
FABULA STORYTELLING FESTIVAL 14 - 16 SEPTEMBER
Stockholms internationella berätttarfestival Fabula storytelling.
Det blir tre dagars berättarfest med föreställningar, seminarier
och workshops. Festivalen hålls dem 14 - 16 september vid
Hornstull i Stockholm. Bio Rio är festivalens huvudscen.
Läs mer på www.fabulafestival.se

Den 14 - 16 september hålls Horsen Teaterfestival - scenekunst for
børn og unge.
Information om festivalen finns på hemsidan
http://www.institutioner.horsenskom.dk/Boerneteaterfestival.aspx
THEATERFESTIVAL 2012 SZENE BUNTE WÄHNE
Den 21.9 - 30.9 2012 är det åter dags för
teaterfestivalen SZENE BUNTE WÄHNE i Österrike.
På festivalens hemsida kan ni läsa om programmet,
spelplan, biljetter o.s.v.
http://www.sbw.at/

	
  

De Betovering/The Enchantment är en internationell festival som
hålls i Holland den 19 - 28 oktober 2012.
Läs mer om festivalen på:
www.debetoverimg.nl

Här kan du också hitta information om internationella festivaler:
http://www.assitej-international.org/world-festivals/
Nästa nyhetsbrev kommer i början av oktober.

