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Hösten inleddes med ett kreativt Teaterforum i Ånge och fortsatte med Kulturinspirationsdagar i Sollefteå.
Nu fortsätter hösten med jubileum i Sundsvall och en efterlängtad skådespelerikurs i Härnösand.
Skådespeleri - kurs i kroppsuttryck, röst och improvisation - med Tess Paulsen
21 - 22 november i Härnösand
Vi börjar med att jobba med röst och kropp, för att sedan fortsätta med improvisationer. Det blir övningar
både enskilt och i grupp, med mycket lekfullhet.
Kursen äger rum i Härnösand i samarbete med Bäverteatern och studieförbundet Bilda. Kursen vänder
sig till vuxna deltagare.
Tess Paulsen har jobbat som skådespelsersk sedan 1989 och har en bred erfarenhet, bl.a. har hon jobbat
på Stockholms Stadsteater, Malmö Stadsteater, Riksteatern samt radio och TV.
Kurskostnad inkl. fika 400 kr. Kursen startar lördag 09.30 och avslutas söndag 15.00.
Anmälan och info: mia@tejle.se 070-558 40 55

Ljussättarkurs 13-15 november
En kurs i ljussättning äger rum i Hallstahammar utanför
Västerås med Christer Billström. Kursen riktar sig till
dig som redan har de grundläggande kunskaperna för
ljusarbete.
Anmälan senast 31 oktober. Mer info www.atr.nu

Ungdomssamling i Luleå
29 oktober - 1 november bjuder Unga
Teaternätet in till Ungdomssamling i
Luleå. För Atr-ungdomar 16-25 år med
mycket aktiviteter och samtal.
Anmälan och info: malin.tuuvas@atr.nu

Kvartersteaterns 30-årsjubileum fortsätter!
Jubileumskonsert tillsammans med Nordiska Kammarorkestern i Tonhallen. 12-15 november
Biljetter Entré Sundsvall. Tel. 060-15 54 00
www.entresundsvall.se

ATRs festival/kongress 2010
12-16 maj i Göteborg.
Har ni en föreställning ni vill spela upp? Anmäl
ert intresse till ATR kansliet senast 2 november.
Mer info på www.atr.nu

Sist men inte minst... glöm
inte att tipsa oss om din teater, så att vi kan lägga ut den
på ATR:s hemsida....det kan
leda till mer oväntat besök.

För mer information,tips och anmälan kontakta ATR-kontoret
Mia Tejle 0612-603 02, 070-55 840 55, info@atrvasternorrland.se, www.atrvasternorrland.se

