WORKSHOPS & MÖTESPLATS
FÖR FRIA PROFESSIONELLA SCENKONSTUTÖVARE I NORR m.fl.

15-18 AUGUSTI 2017
ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
ARRANGÖRER TEATERCENTRUM NORRA & DANSCENTRUM NORR
I SAMARBETE MED TEATERALLIANSEN
MED STÖD AV REGIONER NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN,
VÄSTERNORRLAND & JÄMTLAND HÄRJEDALEN

SCHEMA
RESDAG TILL ÖSTERSUND
TISDAG 15 AUG. 2017
Check-in på STF Vandrarhem Ledkrysset, Biblioteksgatan 25, Östersund
Middag kl. 18.30 på JAZZKÖKET, Prästgatan 44, Östersund

WORKSHOP 1

ULRIKA KARLSSON
ONSDAG 16 AUG. KL. 9-12 LOKAL: ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Skapande dans blir ett danspass med mycket improvisation, komposition
och eget medskapande. Du kommer att få använda och uttrycka dig med
hela din kropp. Vi värmer upp med Vindhäxteknik och fortsätter därefter
att dansa med varandra med kraft, i rummet och i tiden. Passet är en bra
uppvärmning som förbereder kroppen för resten av dagen. Ulrika Karlsson
driver Dansrytmik AB, Umeå och är pedagog, artist och koreograf.

WORKSHOP 2

STEFAN ANDERSSON
ONSDAG 16 AUG. KL. 13.30-17 LOKAL: ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Kläderna vi bär, kläderna som bär oss. Ta med ett valfritt klädesplagg.
Med utgångspunkt i klädesplagg skapar vi sceniskt material som t. ex.
rörelse, bilder och text, för att sedan välja ut och komponera materialet
på olika sätt. Vilka erfarenheter har kläderna varit med om? Vilka kroppar
föreslår de? Vad säger det om oss, och samhället? Workshopen rör sig fritt
mellan performance, dans, text och det visuella.
Stefan Andersson är skådespelare vid Ögonblicksteatern, Umeå.

WORKSHOP 3

PATRIK HÄGGSTRÖM
TORSDAG 17 AUG. KL. 9-12 LOKAL: ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Tillsammans leker vi fram nytt rörelsematerial - från oväntade håll.
Patrik Häggström är frilansande dansare och koregraf baserad i Luleå.
Han drar sin inspiration från kampsport, akrobatik, kontaktimprovisation
och break dance.

WORKSHOP 4

MARGARETA & LARS-GÖRAN SELANDER
TORSDAG 17 AUG. KL. 13.30-17.00 LOKAL: ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Att ge liv åt en docka.
Introduktion till olika docktyper, speltekniker, hur en docka kan föras
samt arbetsprocessen hos Dockteater Månstjärnan. Vi tillverkar enkla
dockor och grupparbetar kring korta scener på ett givet tema.

ÖPPEN REDOVISNING
FREDAG 18 AUG. KL. 10-12 LOKAL: ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Vi bjuder in scenkonst- och kulturbranschen samt politiker och
tjänstepersoner från kommun och region, att ta del av vårt arbete.
Intern lunch på ECO CAFÉET, Storgatan 26, Östersund
AVRESA FRÅN ÖSTERSUND
FREDAG 18 AUG. 2017 FRÅN KL. 14.00

RESA, BOENDE & LOKAL
TILL/FRÅN ÖSTERSUND
med tåg, buss, egen bil (milersättning 18,50 kr/mil) eller inrikesflyg
bokas och bekostas av arrangören ring 070-282 65 60
eller bokas och bekostas på egen hand och ersätts mot faktura till:
Teatercentrum Norra, Östra Rådhusgatan 8 b, 903 26 Umeå
Att: Christina Degerström Ref: RUN_2017 Orgnr: 802004 - 5525

STF VANDRARHEM LEDKRYSSET
Biblioteksgatan 25, Östersund
Arrangören bokar och bekostar enkelrum inkl. sänglinne, frukost, utstäd.
Meddela oss ev. behov av parkeringsplats, specialkost, god tillgänglighet.
Meddela oss om du planerar att resa med barn.

ÖSTERSUNDS TEATERVERKSTAD
Bangårdsgatan 5, Östersund
... är vår sköna arbetslokal. Den drivs av amatörteaterföreningen
med samma namn, läs mer om dem på teaterverkstan.nu
Meddela oss ev. behov av parkeringsplats eller god tillgänglighet.

ANMÄLAN & VILLKOR
ANMÄLAN
Via e-post till: lenitha.hedqvist@gmail.com
Sista anmälningsdag 7 augusti 2017
Deltagande i workshops och mötesplats 15-18 augusti i Östersund erbjuds
kostnadsfritt till medlemmar och anslutna individer till Teatercentrum Norra,
Danscentrum Norr och anställda vid Teateralliansen.
Stödmedlemmar omfattas ej av erbjudandet.
Pris externa deltagare 4 500 kr/person (faktureras).
Erbjudandet omfattar resa till/från Östersund inom Sverige, boende i
enkelrum på vandrarhem inkl. sänglinne, frukost och utstäd, workshops,
måltiderna frukost, middag anskomstdagen och lunch averesedagen.*
Projektet bjuder på eftermiddagskaffe onsdag-torsdag.
Övriga måltider samt ev. alkohol till maten på egen bekostnad.
*Med reservation för förändring vid sjukdom eller andra omständigheter bortom arrangörernas kontroll.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE
Bli medlem! För att kunna delta behöver du ha ett giltigt medlemskap
eller individuell anslutning till Teatercentrum Norra eller Danscentrum Norr,
alternativt vara anställd vid Teateralliansen. Du hittar till oss på webben.

KONTAKT
Christina Degerström, verks.ledare Teatercentrum Norra 070-282 65 60
christina.degerstrom@teatercentrum.se
Lenitha Berg Hedqvist, suppleant Danscentrum Norr 070-280 42 55
lenitha.hedqvist@gmail.com

