PROLOG
April 07
Hej, här kommer lite Vårtips för alla tetaterintresserade i länet.

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 och anmälan, kontakta Lars Svedberg 070-6734082
VILL NI OCKSÅ ORDNA EN KURS ELLER SOMMARLÄGER HOS ER
...vi har en kursbudget med utrymme för mer samarbete…kontakta Mia på kontoret!
UNG TEATERFESTIVAL I SUNDSVALL 20-29 april
Se också tidigare inbjudan fån kvartersteatern om seminarium Lördagen 28/4
kl.12.00 om barnteater och ledarskap.
Mer information www.kvartersteatern.nu
WWW.atrvasternorrland.se …hjälp oss att hålla vår hemsida aktuell
Nu till sommaren är det mycket spel på gång över hela länet. Gå in på våran fina
hemsida och kolla. Där finns en hel del, men det saknas också ett o annat ,så
skicka,maila eller ring och berätta vad ni har på gång i eran förening, så lägger vi
ut det på hemsidan.
Är du ung och vill ut o resa och träffa andra tetatertokiga www.ungateaternatet.nu
Nordisk barnteaterfestival med Asrid Lindgren-tema o andra tips se:
www.atr.nu
För mer information och tips kontakta ATR kontoret:
Mia Tejle 0612-603 02, 070-558 40 55, mia@tejle.se
www.atrvasternorrland.se
info@atrvasternorrland.se

