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Vi hoppas på ett nytt bra teaterår i länet
ATR-Västernorrland har fått ett ökat anslag från Landstinget vilket betyder att förutsättningarna är goda för ett ännu
bättre år med mer verksamhet. Kom gärna med idéer och förslag på aktiviteter framåt! Det innebär också att
kontoret kommer att vara bemannat några fler timmar i veckan. Först ut på programmet i år är OPEN JAM.
Vi vill också påminna alla medlemmar om årsmötet söndagen den 11 mars kl. 14.00 i Härnösand (se separat
kallelse).
Varmt välkomna!

OPEN JAM i Kramfors lördagen 31 mars
Open Jam är ett projekt som drivs av Riksteatern över hela landet. När Open Jam kommer
till Västernorrland arrangeras det i samarbete med Kramfors Kulturenhet och ATRVästernorrland. Lördagen den 31 mars blir det en heldag med aktiviteter och verkstäder för
alla åldrar. Det hela utmynnar sedan i en ”open jamscen” på kvällen där 12st scenkonstakter
showar loss (dock inte rena musikframträdanden).
Uppträd på Open Jam!
Ta chansen att visa upp dina scenkonster i solo eller i grupp på denna coola scen där du får
hjälp och stöd av musiker, tekniker m.fl. Fredag 30/3 kl. 19.00 incheckning för alla artister som
ska uppträda på lördagens Open Jamscen! För mer info se flyers och affischer som
medföljer.
Gå en workshop!
Parallellt med Open Jam arrangeras tre verkstäder med olika inriktningar: skrivarkurs,
arrangörskap och skapa en performance.
Skrivarkurs med inriktning mot manus
Vi skriver och läser texter med inriktning mot teater och film. Författaren Bo R Holmberg guidar oss genom ordens
magiska värld.
Arrangörskap
Drömmer du om att arrangera en karate-skoter-musikal? Ett hip-hop battle eller en turné med
din dockteater? Allt du vill är på riktigt! Plurals arrangörscoach i Västernorrland, Ulric
Bergerhag, håller arrangörsworkhops i samband med Open Jam.
Skapa en performance
För dig som vill uppträda på Open Jam, men inte har ett eget nummer. Vi jobbar fram den 12-akten som är en fysisk
performance med rytmer och rörelser, inspirerad av den engelska show-gruppen STOMP. Pedagoger är Ellen Tejle
och Kristina Westman, båda med mycket erfarenheter av att jobba med skådespeleri, clown, regi, musik och dans.

Mer information och anmälan:
Läs mer på vår hemsida: www.atrvasternorrland.se eller ta kontakt med Mia som sitter på
ATR-kontoret i Undrom 0612-60302/ mia@tejle.se
Deltagaravgift 100:- för hela eller delar av dagen, enhetspris.
Entré för besökare lördag kväll 50:-.

