30/10 - 3/11 är det dags igen för

Annorlunda Dagar
på Tokalynga Teaterakademi!

Kom och upplev 5 annorlunda dagar fyllda med
fysisk teater, dans, skrotmusik, poesi, öppen scen,
spännande föreställningar och föreläsningar.
Eftersom denna kurs ligger över Allhelgonahelgen tänkte vi avsluta
dessa dagar med en stor happening bestående av sådant vi har arbetat
med under veckan. Tanken är att vi ska skapa en slags grotesk
skrotorkester med egendomliga varelser och blanda detta med poesi,
dans, rörelse etc.
Som om de döda kommit upp ur jorden!!! Och spelar för de levande!!
* Teater och Rörelse med Teater Albatross och Teater Aktör. Vi kommer
delvis att göra saker som är allmänt utvecklande, och delvis att söka figurer och
prova kläder/smink till föreställningen på söndagen!

* Poesi med Bob Hansson och Magnus Skånberg. Här kommer man att göra
övningar, och kanske hitta fragment av dikter som skulle kunna vara med i
söndagsföreställningen.

* Skrotorkester med Jan Keller. Denna workshop kommer att ledas av en tysk
musiker som arbetar med skrot, gör en slags primitiva instrument och sätter ihop
orkestrar av sådana instrument. OBS! Man behöver inte vara musiker eller

musikalisk för att vara med!
* Isildurs Bane, en musikgrupp från Halmstad kommer också att vara med och
spela improviserat till skrotorkestern på söndagen...

* Föredrag med Yvonne Rock och Ove Sernhede. Dessa två skall hålla varsitt
föredrag på ca 1 tim.

Hur man genomför kulturprojekt med Yvonne Rock, producent. Yvonne
har, som producent, byggt upp en av sveriges viktigaste teatrar, Västanå Teater i
Värmland. Hon har också varit med och byggt upp ett kulturcenter i ett f.d.
koncentrationsläger i Tjeckien. Hon är en visionär och inspirerande föredragshållare.
Ungdomskultur med Ove Sernhede, ungdomsforskare. Ove intresserar sig
för ungdomstiden som en specifik tid annorlunda från den stelnade vuxenvärlden
och barnets värld. Han är intresserad av hur ungdomar använder kultur - speciellt
musik - för att skapa sig en identitet. Han har bl a. arbetat med problemungdomar i
Hammarkullen.

Katrinebergs Folkhögskolas filmlinje ska filma hela projektet!!! Det ska
bli en dokumentärfilm och en kortare konstfilm från
söndagsföreställningen.
Ett antal Teaterföreställningar kommer att visas med Teater Albatross,
Teater AktÖr. Dikter kommer att läsas av Bob och Magnus. Det kommer
att visas åtminstone en spännande film! Det kommer också avsättas tid
till kursdeltagarna att göra egna små improvisationer.

Plats: Tokalynga Teaterakademi, 3 km utanför orten Ätran i Halland.
Tokalynga är en stor gammal skola där Teater Albatross är verksam
sedan 1988.

Deltagare: Annorlunda Dagar har plats för drygt 30 personer och är
öppet för alla människor i alla åldrar som vill arbeta med kreativitet och
uttryck.

Info & Anmälan: Info via telefon 0346-60490 eller e-post. Anmälan
per telefon, post eller e-post senast den 20 okt till: Teater Albatross, PL
1245, 310 61 Ätran. teateralbatross@telia.com

Pris inklusive kost och logi: Under 24 år: 1000 kr, över 24 år:
1500 kr. Betalning per postgiro 487 97 34 - 4 (Teater Albatross)
Anmälningsavgift 250 kr skall betalas senast den 25 okt.

Obs! Om du är ungdom och bor i Halland eller Västra Götaland kan du
genom att gå med i någon av de ungkulturföreningar som finns i länen
få 500 kr av avgiften betald av Länsteaterföreningen, då blir alltså
kostnaden för Annorlunda Dagar endast 500 kr.

Välkommen!

Annorlunda dagar arrangeras av Teater Albatross tillsammans med Hallands
ungkulturföreningar
Medea, Hydra, Estrada och Pygmalion.

