PROLOG
Information från ATR - Teaternätet Västernorrland

MARS 2009

Nytt år! Nya pengar! Nya aktiviteter!

Hej Teaterfolk i länet!
Nu har vi haft årsmöte och valt en ny styrelse (se gärna vår hemsida). Vi har också fått nya pengar av
Landstinget som ska användas till teateraktiviteter under 2009.

PLANERADE TEATERAKTIVITETER 2009
MARS - Kulturskolan i länet i samarbete med ATR inbjuder till träff för teaterledare som jobbar mot
grundskolan. Mötet blir i Härnösand.den 20/3 kl 9.30-15.30 på Sambiblioteket.
Ingen kostnad. Vi bjuder på Lunch.Anmälan till ATR-kontoret.
Ljuskurs Söndagen den 22 mars kl.11.00-17.00 på Sollefteå Amatörteater. Genomgång av ljusteknik samt
praktiskt arbete med ljussättning. Ledare Peter Fernström från Rentsound i Sundsvall.
Kurskostnad: 150kr. Mer information: maila eller ring Mia på ATR-kontoret.
JUNI - Barnteaterläger planeras i början av sommaren i Sollefteå. Vill ni också ha ett Barnteaterläger i
sommar på er ort?? Vi kan hjälpa till!! Kontakta Mia på ATR kontoret.
AGUSTI - Teaterhelg på Ulvön ...vi upprepar vår succe från i fjol.
Ett smörgåsbord med teateraktiviteter för alla åldrar. Tid: 14-16 augusti.
Mer information kommer senare i vår.
OKTOBER – Ett Riksteaterforum för teaterfolk i hela landet är under planering den första helgen i oktober.
Tema är i år ord/rörelse. Platsen är ÅNGE - mitt i Sverige. Programmet beräknas vara klart i början av
sommaren.
NOVEMBER – Regi eller skådespelarkurs planeras i mitten på November.
För mer information och tips kontakta ATR-kontoret.
TIPS: Glöm inte att kolla hemsidan med jämna mellanrum och meddela oss era aktiviteter!
Nu vill vi uppmärksamma Kvartersteatern i Sundsvall´s 30 års jubileum! 3 festivaler med start den 22 mars.
Biljetter säljs via Entré Sundsvall
Är det fler i er förening som vill ha information/Prologen direkt från oss, maila deras e-postadresser.

För mer information, tips och anmälan kontakta ATR-kontoret
Mia Tejle 0612-60302, 070-55 840 55, info@atrvasternorrland, www.atrvasternorrland.se

