PROLOG
Mars 2007
Här kommer en extra Prologen där vi dels vill påminna om Open Jam i Kramfors samt
informera om en kurs som Skogsnäs Kulturhusförening önskat efter möte med
Improvisationsteatern i Stockholm.
Glad vår!

Påminner om OPEN JAM i Kramfors lördagen 31 mars
Open Jam Kramfors står för dörren, det finns fortfarande platser kvar! Ta chansen att få stå
på scenen eller gå en kurs till en väldigt billig penning av 100 kronor. Annars tar du med dig
några vänner och kommer som besökare, då betalar du endast 50 kronor. Barn upp till 12 år
går in gratis. Sprid gärna detta till medlemmar, vänner och andra! Se även förra Prologen
för mer information eller gå in på hemsidan www.atrvasternorrland.se

Helgkurs i improvisationsteater
21-22 april
Tid: lördag 10-16 söndag 10-16
På en kurs i improviserad teater får du lära dig att använda din fantasi, spontanitet och att
samspela med andra medimprovisatörer.
Vi går igenom grunderna i improvisation: acceptera/blockera - med syftet att säga ja till
varandras idéer, övningar i spontanitet för att få igång fantasin verbalt och fysiskt och vi
arbetar dessutom med status för att lyssna in varandra samt få dynamik i scenerna. Vi går
också igenom en hel del tekniker som ni kan använda i era uppsättningar eller om ni vill köra
teatersport.
Deltagarna bör ha bra skor och bekväma kläder som går att röra sig i.
Kursen hålls på Skogsnäs kulturhus utanför Ramsele. Det finns mat att köpa och boende
för 250 kronor hela helgen + kursavgift 300. Vegetariskt alternativ finns. Det går bra att
komma fredag kväll, och vi kan ordna hämtning i Ramsele om du kommer med buss.
Kursledare Therese Hörnqvist från Stockholms Improvisationsteater.
För info om kursen 070-6734082 Lars Svedberg.
För mer information och anmälan kontakta ATR kontoret:
Mia Tejle 0612-603 02, 070-558 40 55, mia@tejle.se
www.atrvasternorrland.se

E-post förfrågan: Maila gärna föreningens kontakt/person e-post till mia@tejle.se då kan vi
snabbare och enklare nå alla föreningar och medlemmar med information!

