Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ, december 2012 - januari 2013

Kan du inte läsa nyhetsbrevet?
Ladda ner det från vår hemsida.

Nyhetsbrev december 2012 - januari 2013
SWEDSTAGE
Swedstage 2012 genomfördes den 18 till 20 november med nästan 60 utländska
festival- och gästspelsarrangörer från hela världen. Elva svenska föreställningar
spelades under två och en halv dag och vi gjorde en presentation av några
spännande svenska dramatiker.
Vi har fått mycket uppskattande ord från alla våra inbjudna gäster och vi är själva
nöjda med att allt genomfördes i stort sett som vi planerat och hoppats på.
Tack alla på medverkande teatrar och tack Unga Klara, Stockholms Stadsteater,
Riksteatern, TURteatern och Reflexen!

INBJUDAN TILL SOPPSAMTAL OCH READING PÅ BACKA TEATER
I workshopprojektet ”Inspiring to Play” har Isa Schöier, Jonathan Lehtonen, Anna
Nygren och Christofer Bocker och fyra sydafrikanska dramatiker arbetat
tillsammans under två workshopsessioner, en i Kapstaden och en i Lund.
Workshopen har haft ”poverty/fattigdom” som tema och inom ramen för projektet
har skolbesök ingått, både i Sydafrika och Sverige, i syfte att undersöka begreppet
”fattigdom”. Utifrån research och egna iakttagelser har deltagarna skrivit
dramatiska texter som vänder sig till barn och unga.

Tillsammans med Barnteaterakademin och Backa Teater avslutar vi nu projektet
med ett soppsamtal och reading av de svenska texterna.
Välkomna till Backa Teater måndag den 21 januari kl 18:00-20.30.
Anmälan: info@barnteaterakademin.se senaste 18/1.
Fri entré – Barnteaterakademin bjuder på soppa.

NORDISKT ASSITEJMÖTE
Sista veckan i november träffades de nordiska ASSITEJ-centren i Oslo för årets
andra nordiska möte (Det förra hölls på bibu.se i Lund i våras). På mötet

diskuterades gemensamma nordiska projekt där nästa arrangemang kommer att
äga rum på ASSITEJ-festivalen i Kristiansand i Norge i okjober 2013. Vigdís
Jakobsdottír som är ”vår” nordiska representant i internationella
exekutivkommittén lämnade också en rapport om det internationella arbetet och
det kommande internationella ASSITEJ-mötet i Linz i Österrike i juni 2013.
Det nordiska möter ägde rum under Showbox-festivalen. Festivalen arrangeras av
Scenkunstbruket som är den nationella aktören i ”Den kulturelle skolesekken”.

MEDICINE FOR LIFE
På internationella Assitejs hemsida presenteras nu den årliga publikationen
online. Det genomgående temat för i år, Medicine for life, är ett resultat av
händelserna i Japan i samband med jordskalvet där. Tidningen kan hämtas på
http://issuu.com/assitej/docs/assitej_magazine_2012.

SCENKONSTKATALOGEN VÅRENS FÖRESTÄLLNINGAR
2013
Nu är det snart dags att fylla i blankletten för vårens föreställningar.
Från och med den 15 december ligger ”fylla-i-blanketten” ute på
vår hemsida så då kan man börja lämna uppgifter. Dead-line: 10
januari 2013.

“No-Mad-I” FESTIVAL 2013 FPR YOUNG AUDIENCE
Den 5 - 8 juli pågår en festival för barn och unga i städerna Valmiera och Riga, Lettland. Om
ni vill delta med en föreställning så är deadline för ansökan den 11 januari. Kontakta ASSITEJs
kansli för mer information.

NEXT GENERATION
Internationella ASSITEJ och Schäxpir-festivalen i Linz, Österrike, inbjuder till unga scenkonstutövare
till att delta i ett utbytesprojekt:
”The program is open to young and emerging artists from any country, interested in the practice of
theatre for young audiences and international collaboration. Young and emerging is not age restrictive:
it is dependent on an acknowledgement of being at a developing stage of career with a focus on
younger professionals. It also relates to new thinking in theatre for young audiences. Participating
individuals should be working professionals with a background or interest in children's theatre and
work for young audiences.”
Mer information finns på: www.assitej-international.org
Den som är intresserad av att delta ska ta kontakt med Svenska ASSITEJs kansli senast den 15 januari.

STJÄRNKALASET I STOCKHOLM
Inom kort släpps programmet till Stjärnkalaset 2013 i Stockholm som
anordnas av Teatercentrum Östra Regionen.

På programmet står drygt ett 30-tal programpunkter. 24 olika
föreställningar, varav många ännu inte haft premiär. Som vanligt
kommer det att finnas olika åldersindelade spår för, från förskolan
till och med gymnasiet. Ni som hellre vill det kan också sätta ihop er
egen utbudsdag genom att boka enstaka föreställningar.
Nytt för i år är att vi kommer att presentera film. Tidpunkten fört
detta är 13.30.-14 .30. dvs före föreställningarna vilka som vanligt
visas från (ca)15.00. Programpunkten sker i samarbete med Film
Stockholm.
Mer information här!

SATELLIT 2013
Nu är det klart vilka föreställningar som ska delta i den nordiska
dansfestivalen Satellit, där man belyser danskonst för barn & unga.
Festivalen hålls den 14 -17 mars i Göteborg. Från Sverige deltar
bland andra ZebraDans och EMBLA dans och teater. I januari kommer
programmet på hemsidan http://www.satellitfestival.com

STIPENDIUM FÖR DANCEWEBS SOMMARPROGRAM
danceWEB Europe är ett nätverk av dansare, koreografer, danskompanier
och dylikt. Varje år kan unga dansare och koreografer som är verksamma
inom samtida dans ansöka om att delta i det månadslånga stipendieprogram
danceWEB driver i Wien. Programmet innehåller bland annat träning,
seminarier, koreografiprojekt och föreställningar. Konstnärsnämnden
fördelar varje år ett eller ett par stipendier till svenska deltagare.
Stipendiet täcker deltagaravgift, bostad och resekostnader. Deadline för
stipendiet är den 15 december 2012. Läs mer
på http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11716.

NORDISKA KULTURFONDEN, DEADLINE DEN 1 FEBRUARI
Nordiska kulturfonden har fyra ansökningsdatum per år. Fondens uppgift är att
främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna, Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige, samt de självstyrande områdena Färöarna,
Grönland och Åland. Nästa deadline är den 1 februari 2013. Läs mer
på http://www.nordiskkulturfond.org.

FN:S RAPPORT OM ARTISTERS RÄTTIGHETER
Frivilligorganisationer, människorättsorganisationer och fackorgan iFN:s
medlemsstater har fått ett frågeformulär med en inbjudan att delta i en
rådfrågning i Paris i december. Enkäten innehåller 15 frågor och alla nätverk
och organisationer uppmanas att cirkulera enkätenbland sina medlemmar och

fylla i svar om status för konstnärlig frihet i sina respektive länder. Enkäten
finns att hitta
här: http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ArtisticFreedom.aspx

JULFESTIVAL I BRYSSEL
För trettionde året inbjuder House of Theatre for Children and Youth till Nöel au Théâre i Bryssel
mellan den 26 - 30 december. Läs mer på http://www.ctej.be

VISIONI DI FUTORI
Visioni är en barnteaterfestival med inriktning på mycket små barn och som
hålls i Bologna, Italien den 23 - 3 mars. De har flera olika programpunkter
att välja mellan. Läs mer här http://www.testoniragazzi.it/area.php?
idarea=16.

SZENE BUNTE WÄHNE
Den 22/2 -2I3 2013 är det dansfestival i Österrike. Det är Szene Bunte Wähne, i
Wien som håller i festivalen. Man arbetar ännu på hemsidan men när den är klar
kan ni läsa här http://www.sbw.at/

HIGH FEST
High Fest är en internationell festival i Jerevan, Armenien, som hålls
mellan den 1 - 10 oktober. Den innehåller alla olika scenkonstgenrer:
mim, gatuteater, cirkus, dock/marionetteater, opera, folkmusik etc, etc.
För den som är intresserad av delta med en föreställning så är deadline
den 15 mars 2013. Du kan kontakta dem på:
Adress: Amiryan 26, Yerevan State Institute of Theatre and Cinema,
Yerevan 0002, Armenia
Tel/Fax: +374 10 53 62 33
E-mail: bccp@arminco.com
Web: http://www.highfest.am
Kontaktperson: Ms. Shoghakat Galstyan (Chief Coordinator)

Slutligen önskar vi en riktigt
God jul och ett gott nytt år!
Nästa nyhetsbrev i början av februari nästa år. Kansliet är julstängt från den 21
december till den 8 januari.
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