DOCKTEATERFÖRENINGEN UNIMA SVERIGE
Följ medResa t

UNIMA-medlemmar och Dockteaterintresserade
Följ med på en bussresa till Husum i Tyskland
Datum: Fredag 6 dec - Söndag 8 dec. 2019, under julmarknadstid.
Tidigare har UNIMA arrangerat resor till bl.a. Lübeck och Köpenhamn med
dockteaterbesök. Denna gång går resan till Nordsjöhamnstaden Husum som
ligger cirka fyra mil söder om den dansk-tyska gränsen. Staden har maritim
atmosfär. Den gamla stadsdelen I Husum är vackert pyntad och bjuder oss på
en stämningsfull julmarknad med aktiviteter och festligheter.

Lördag em. går i dockteaterns tecken med tonvikt på författaren och
berättelsen om Pole/Poppenspäler / Pole dockspelare och museibesök.
Vi besöker Theodor Storms museum. Författaren Theodor Storm (1817-1888) skrev novellen om Pole
Poppenspäler Idag en tysk klassiker. Finns även utgiven på svenska under namnet Pole Dockspelare.
Vi besöker stadens Poppenspäler museum, där bl.a. medlemmar från föreningen Pole Poppenspäler
Förderkreis e.V. välkomnar oss. www.pole-poppenspaler.de (ev. kväll)
Information (på svenska) inför lördagens dockteaterbesök delas ut under bussresan ”till vår grupp”. Vi
kommer att vara väl förberedda. Det går utmärkt att komma med även om man inte kan tyska. Under
resans gång hinner vi samtala om figur -och dockteater. Tag gärna med foton och annat intressant!
Dockteaterföreningen Unima - Sverige bjuder dig som är medlem på museibesöken!
Ej medlem men dockteaterintresserad se nedan: Bokning av dockteaterprogrammet.

Om bussresan:

Researrangör:

Se: www.rolfsbuss.se/husum

Resan sker med Rolfs Flyg och Buss och utgår från Västsverige med påstigning under vägen. Anslutningar
från övriga Sverige bokas genom resebyrån. Grundpris: 2 495:- Vi bor på Hotel Osterkrug, (promenadavstånd till stan) i dubbelrum/ enkelrum mot tilläg på Hotel Osterkrug www.osterkrug.de med frukost,
bussguide samt stadsguidning i Husum lö. fm.. Bussen beräknas vara framme i Husum fredag ca kl 18.00.
Resevaluta: Euro. Glöm inte ta med giltigt pass!!!!!!!! Tag med bussfika!

Om bokning av bussresan:
Bussresan bokar du själv: www.rolfsbuss.se/husum. Mail: info@rolfsbuss.se Tel: 031-55 00 00.
Vid bokning skriv eller säg till att du vill sitta tillsammans med Dockteatergruppen/Annette.
När bussen är fullbokad är platserna slut. Unima ansvarar inte för bussresan.

Om anmälan till Dockteaterprogramet:
Maila till UNIMAs medlemssekreterare annette@unima,se. SMS eller Mobil: 0730 714 268.
Är du inte medlem? Alla kan bli medlemmar i föreningen. Se. www.unima.se Årsavgift: 200:-.
Vill du inte vill bli medlem men ändå ta del av dockteaterprogrammet är är du välkommen att anmäla dig.
Kostnad: 300 kr som betalas direkt till medlemssekreteraren på bussen.
Välkommen med! Annette Cegrell-Sköld / Medlemssekreterare Unima Sverige
Medlemmar i föreningen, Förderkreis e.V. Pole Poppenspäler hälsar oss, Willkommen!
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige

/acs 2019

Läs mer! www.unima.se

PlusGiro 25 62 25-4

Kom med!

