
Magisk Ungdomshelg

Med teater och äventyr på Tokalynga fred-sönd 27-29 mars!

Alla anländer fredag den 27 mars med den sena bussen till Ätran kl 18.32. Den avgår från Ullared 18.17.
Bussar från Varberg och Falkenberg går till Ullared. De som kommer i egen bil eller blir körda av t ex föräld-
rar är välkomna till Tokalynga Teaterakademi, Gunnarp, från kl 17 30. 

Kl 19.00 middag. Veganmat är grunden vid alla måltider, men de som vill kan få kött, eller fisk.
Kl 20.15 Sedan blir det olika övningar tillsammans och vi ser lite Teater Albatross-film!
22.00 Kvällsmat - rester från middagen.
24.00 God Natt! Det finns på Tokalynga ca 20 sovrum plus Bygdegården... Så deltagarna får sova ibland i
enmansrum, ibland i rum för t ex 5 personer. Deltagarna måste ha med sig sovsäck - eller lakan. Troligen har
vi madrass till alla. Vi räknar med sammanlagt lite över 40 pers på helgen, med nöd och näppe har vi ma-
drasser och täcken till dessa! Är du frusen, ta med sovsäck eller extra täcke! Kommer du med bil, kanske du
kan ha med en madrass!?

Lördag den 28/3. 
Kl 08.30 frukost.
Kl 09.30 – 11.45  Teaterövningar. Deltagarna skall ha med oömma mjuka kläder som man fritt kan röra sig i.
Det blir övningar som inbegriper röst och enkel sång, rytm och rörelse. Det blir svettigt. Nina Norén (Teater
Interakt) och Robert Jakobsson, (Teater Albatross) leder övningar. Vi jobbar antagligen i två salar, med halv-
grupp, lika mycket med alla elever.



Kl. 12.00  Teater Albatross spelar I Skuggan av Hatet växer Blommor.
Föreställningen handlar om en ung judisk man som gömmer sig i Polen under andra världskriget. 

Kl 13.00 Lunch. Eventuellt blir det traditionell mat från Afghanistan. 
Kl 14.15 Teaterövningar fortsätter. Helgrupp.
15.00 Teater Interakt spelar Malmökoden. En föreställning om hur det är att komma som ensamkommande
flykting till Sverige. Många ungdomar som nyligen varit papperslösa flyktingar är med i föreställningen. 



16.45 Middag även nu ev mat från Afghanistan.
Kl 18 – 20 Teaterövningar.
Kl 20.15 Kvällsfika.
Kl 20.45  Kvällssamling med teater, film och samtal. Poesi och sång. 
Kl 24.00 God Natt!

Söndag 29/3
Kl 10.00 Frukost.
Kl 10.45 Gemensamt möte med övningar, samt utvärdering.
Kl 13.00 Magisk helg slut. Vi hjälper kursdeltagarna till Ullared varifrån det går bussar till Varberg och Ulla-
red. Förhoppningsvis hämtas många av vänner och föräldrar!

Tokalynga 28/1-15
Robert Jakobsson 

Anmälan: 
Du anmäler dig, skriver din e-post & telefon, via  teateralbatross@telia.com  
För mer info kan du också ringa Robert, 0703169530.

Teater Interakt: info@teaterinterakt.se   Tel: 0707887038, Sara Larsdotter

Kostnad: För den som inga pengar har: Noll kr, gratis, eller det du kan ge. 
För de som har pengar kostar det 300 kr. Betalas på plats, på Tokalynga Teaterakademi.
Alternativ är att en skola eller en kommun betalar för ”sina” deltagare.

Anmäl dig snarast, gärna tillsammans med kompisar!

Det kommer mest ungdomar från Falkenberg, Varberg, Halmstad och Kungsbacka, men också från Göte-
borg och Malmö. Vi räknar med att bli lite över 40 personer, anmäl dig snarast om du vill vara med!

En sista sak: Tillsammans med Åsa Lieberath kommer vi troligen dessutom att arbeta med en STOR mål-
ning. Både på fredag, lördag och söndag.

Välkomna! Nina och Sara (Teater Interakt) och Robert (Teater Albatross).


