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Äntligen höst!

Regikurs 25-26 september i Sundsvall
Vi är väldigt glada att kunna erbjuda en regikurs med Juan Rodriguez. Juan har lång erfarenhet av regi
och skådespeleri. Han har jobbat med professionella och amatörer i många år både i Sverige och utomlands.På kursen delar han med sig av sina erfarenheter, teoretiskt och praktiskt och då speciellt med
inriktning på teaterarbete/föreställningar i okonventionella miljöer; stenbrott, lada, skog, gator och torg.
Kursen kommer även innehålla fysiska improvisationer och kroppsuttryck i stort-smått, arbete med
rekvisita och berättelse kring ett föremål.
Kursen vänder sig till vuxna med tidigare regi-erfarenhet.
Kursledare:Juan Rodriguez
Kostnad: 500 kr
Plats: Kvartersteatern i Sundsvall
Tid: lördag 10.00 - 17.00, söndag 10.00 - 15.00
Amälan och info: Mia Tejle 070-558 40 55
ATR-V i samarbete med Kvartersteatern och ABF Sundsvall.

Sminkkurs 9-10 oktober i Sollefteå
För dig som redan kan grunderna för teatersmink
ges här en möjlighet till fördjupning. Detta är en
kurs som genomförs av ATR-Riks och därför görs
anmälan centralt. Kursledaren Anna har lång
erfarenhet av sminkkurser och anlitas ofta inom
teatervärlden. Senast var hon med oss på
Teaterforumet i Timrå.
Kursledare: Anna Fredriksson
Kostnad: ATR medlem 500 kr, övriga 1 000 kr.
Plats: Sollefteå Amatörteater
Anmälan senast 16/9: Malin Tuuvas 021-470 41 67,
malin.tuuvas@atr.nu
Info/logitips: Mia Tejle 070-558 40 55,
info@atrvasternorrland.se
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Välkomna till Teaterforum
13-14 november i Örnsköldsvik
I år bjuder vi in alla teaterintresserade i länet
samt våra vänner i Västerbotten till 2 dagar med
seminarium, workshops, föreställningar och fest!
Forumet äger rum på Gnistan i utkanten av Ö-vik.
Program beräknas vara klart i månadsskiftet
september/oktober.

Clownkurs 27-28 november i Östersund
Vi kommer att arbeta med Commedia dellárte,
mim, slagsmål, mask, clow mm. Kursen är delvis
baserad på clownteknik efter Mario Gonzalez.
Detta är en ATR-Riks kurs.
Kursledare: Hannu Böök
Kostnad: ATR medlem 600 kr, övriga 1 200 kr
Anmälan och info www.atr.nu

För mer information, tips och anmälan kontakta ATR-kontoret
Mia Tejle 070-558 40 55, info@atrvasternorrland.se, www.atrvasternorrland.se

