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

Nyhetsbrev mars 2013
ÅRSMÖTE 2013
Den 11/3 kl 17.30 hålls årets årsmöte på Teater Pero,
Sveavägen 114.
Ni är alla hjärtligt välkomna till mötet. Vi bjuder på
macka och dricka/kaffe.
Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning samt övriga möteshandlingar kan hämtas
här: http://www.assitej.se/www1/saarsmote.asp
Meddela om du kommer till årsmötet senast den 10
mars till: info@assitej.se.
Styrelsen

FOTON TILL ASSITEJS HEMSIDA
Har ni några nya föreställningsbilder som vi kan lägga
upp på vår hemsida?
Bilderna ska vara 810 pixels breda och vara i jpg eller
png- format.
Glöm inte att skriva vilken teater de kommer från, vad
föreställningen heter samt fotografens namn.
Skicka dem till: info@assitej.se

VÄRLDSTEATERDAGEN FÖR BARN OCH UNGA
Den 20:e mars är det världsteaterdagen för barn och unga. Dagen fortsätter på temat "Ta
ett barn till till teatern idag."

WORLD DAY MESSAGE skrivet av den brittiske barn- och ungdomsbokförfattaren MICHAEL
MORPURGO:
”Shakespeare once wrote 'The play's the thing.....' And he was right, but not entirely right,
actually! The story's the thing, and the play is simply the most powerful way of telling it.
I discovered why only the other day. I went to meet the new cast of the play of 'War
Horse' (a story that has been both a book and a film of course). Around me as I told stories
of Devon and farming and the First World War, were 40 or so actors coming together for
the first time to make a play. So not one person telling a tale (which is what I usually do)
but a huge company bringing heart and soul and all their considerable emotional energy,
their intellect and acting talents to make a show that will entrance and horrify, rock
audiences to laughter, move them to tears. Every show (and they will play to tens of
thousands of children and young people), they will endeavour to make unforgettable.
The power of theatre, whether for young or old, lies in the collaboration of stories and
ideas, the actors (and everyone back stage too of course) and most importantly the
audience - we all make the play together, live it together, suspending disbelief together,
bound in the same imaginative endeavour.
For young people, coming to the theatre for the first time, the effect is electrifying,
utterly compelling. It is live in front of their eyes, the story, the spectacle, the music, the
lighting, the movement, the sound, the actors. Such an experience can change young
lives. It informs and enriches us all.”
Mer information om världsteaterdagen finns här!

CENTRUM FÖR BARNKULTURFORSKNING
Mycket väl godkänd? Vad är kvalitet i barnkulturen?
Den 20 - 22 mars anordnar Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms
universitet öppna föreläsningar. Det är symposium med aktuell forskning
kring ett barnkulturell fält.
Föreläsningarna hålls i Frescati, Södra Huset, Hörsal D8.
Ingen föranmälan - fri entré.
Mer information om symposiet finns här: http://www.buv.su.se/cbk/
Välkomna!

LULEÅS BARN - OCH UNGDOMSFESTIVAL 2013
Festivalen går i år av stapeln den 6 - 10 maj.
Festivalpass kan köpas för 700 kronor (då finns också
möjlighet att boka plats till föreställningar). Från och
med den 12 april finns det möjlighet att köpa enstaka
biljetter till föreställningar.
LUBU - Luleås barn och ungdomsteaterfestival 2013

arrangeras av Norrbottensteatern och bjuder på över 50
scenkonstupplevelser 6 - 10 maj. En folkfest för barn,
unga och vuxna från hela Norrbotten och övriga Sverige!
Festivalens hemsida: http://www.lubu.se/
och
facebooksida: https://www.facebook.com/LUBUfestival

SCENKONSTBIENNALEN 2013
Nu är det dags att anmäla sig till scenkonstbiennalen som i år
hålls i Jönköping. Allt om festivalen finns på:
http://scenkonstbiennalen.se. Där kan du också boka
festivalpass.
Tänk på att vara ute i god tid eftersom biljetterna kan ta slut!

KONFERENS - KONST, KULTUR OCH KREATIVITET
Den 13 mars inbjduder ESBRI och tillväxtverket in till konferens om entrepenörskap
i kulturella och kreativa högskoleutbildningar.
Bland talarna märks Gerald Lidstone, föreståndare för Institute for Creative an
Cultural Entrepeneurship of London, University of London, Emma Stenström,
Handelshögskolan i Stockholm (tidigare Konstfack) samt Lars Lindkvist från
Linnéuniversitetet.
Konferensen är kostnadsfri. Läs mer om konferensen
på: http://www.esbri.se/kknkonferens/2013/index.asp

SOMMARKURS
Mellan den 1 - 6 juni anordnas en internationell sommarkurs för
dansare, cirkusartister, koreografer och fysiska skådespelare.
Kursen kommer att gå av stapeln i Österrike. Mer information
finns på: http://www.iugte.com

18th ASSITEJ International Festival of Theatre for Children and Young
People
I Polen pågår arbetet inför ASSITEJs världskongress och festival nästa år. Om man
vill delta med en föreställning så är deadline för ansökan den 30 april.
Läs mer om festivalen här: http://www.korczak-festival.pl/2014/index_EN.phpI
I Polen ska man också anordna the 17th International Festival of Theatres for
Children and Young People KORCZAK 2013 den 5 - 12 oktober.

Deadline för ansökningar om att delta är den 30 maj.
E-mail: info@korczak-festival.pl

HURRA! BARN- OCH UNGDOMSFESTIVAL
För sjätte gången hålls barn- och ungomsteaterfestivalen Hurra!
i Helsingfors. Festivalen koncentrerar sig den här gången i
synnerhet på dockteater och evenemangen Nukketeatterin
näyteikkuna (Skyltfönster till dockteatern) som anordnas av
Unima Finland. Festivalen hålls den 15 - 23 mars.Mer att läsa
finns här: http://hurraa.org/pa-svenska/

BUSIG 2013
BusiG 2013 kommer att anordnas den 14 - 19 oktober.
Scenkonstfestivalen kommer att bjuda på konstnärliga
upplevelser, kreativa samtal med hög kvalitet och bred
spännvidd!
Plats: Gottsunda Dans & Teater, Gottsunda Centrum och
Mötesplatsen Trekanten, Uppsala.
BusiG anordnas i samarbete med Tio Fötter, Bananteatern
och Mötesplats Trekanten. I år är temat Skapa mera! i
samarbete med skapande skola. Håll ögonen öppna för
mer inormation om festivalen!

SHOWCASE 2014 ARTIST APPPLICATION
Man kan nu ansöka till nästa års showcase i Pitttsburg.
Det kommer att hållas den 22-25 januari. Det går också
att läsa mer om det på
hemsidan: http://www.ipayweb.org/
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