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WORKSHOP I LINKÖPING DEN 24 NOVEMBER!
Årets andra internationella workshop! Marika Ingels från det
belgiska produktionshuset CAMPO, www.campo.nu, i Gent,
Belgien leder en endagsworkshops på temat att arbeta med
barn och unga på scen. Marika Ingels är konstnärlig
koordinator för CAMPO och har lång erfarenhet av arbete med
barn på scen. Läs mer här!

SWEDSTAGE 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: här!

Skolscen Sydost
Skolscen Sydost är en dans- och teaterfestival som visar
aktuella föreställningar som kan spelas i förskolor,
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grundskolor och gymnasier. Skolscen Sydost hålls varje
år på tisdag-onsdag i den tredje veckan i oktober i
Ronneby. 2012 års festival hålls 23-24 oktober och är
20-årsjubileum! Mer information finns här!

Small size seeding
fund 2012
After the good receiving of the first two editions,
Small size seeding fund, the fund aimed to support
the creation of new productions for the 0-4 age
group, opens again to new production
proposals. The third Call for Proposals, launched
on September 1st 2012, will close on December
31st 2012, and brings something new in the
Seeding fund: the call, in fact, is now open also to
extra-European companies and artists. Mer info här
och här!

bibu.se
bibu.se har börjat flagga för nästa biennal. Den
kommer att gå av stapeln den 14 - 17 maj 2014.
Biennalen ska presentera mellan 10 - 15 svenska
och sex till åtta internationella uppsättningar. All
professionell scenkonst som har premiär 2012 2012 och som i första hand vänder sig till en
publik mellan 0 - 19 år kan vara aktuell.
Medlemmarna i juryn kommer snart att
presenteras. Om du själv har en föreställning
som du vill tipsa om så fyll i formuläret på
hemsidan: www.bibu.se

Aktörssamverkan
Kulturrådet och Sida utlyser stöd till samarbete
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mellan kulturaktörer i Sverige och partners i
Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia
och Sydafrika. Organisationer, institutioner,
myndigheter och fria grupper i Sverige som
arbetar med eller arrangerar professionell
konst- och kulturverksamhet inom samtliga
konstområden kan söka. Deadline är den 10
oktober. Läs mer om ansökan HÄR

FESTIVAL DE BETOVERING
Den årliga holländska festivalen Festival De
Betovering/Festival The Enchantment hålls I
Haag den 19 - 28 oktober. I år har festivalen
har över 250 föreställningar och workshops
från olika holländska grupper och teatrar. Läs
mer om festivalen HÄR.

DSCHUNGEL MODERN
I Österrike hålls den 22/10 - 20/11 den
internationella festivalen Dschungel Wien
Modern. Festivalen hålls på teater Dschungel
Wien Theaterhaus, i Wien. Läs mer om
festivalens utbud HÄR.
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BABORÓ INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL
2012
Den årliga festivalen Baboró International Arts
Festival 2012 hålls den 15 - 21/10. Festivalen
som hålls i Galway City är Irlands flaggskepp
vad gäller festivaler som vänder sig specifikt till
barn och familjer. Läs mer HÄR.

Takeoff Festival
Den 10 - 16 november hålls Takeoff - festivalen.
Festivalen som är årligt återkommande hålls i
Durham City i nordöstra England. Läs mer HÄR.
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