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Rapport !

Besök i Lübeck!
Heldag i Dockteaterns värld!
Lördag 18 okt 2014!

!

Figuren Literatur Theater Festival!
Figurentheater Lübeck!
TheaterFiguren Museum!
Gemensam middag på Lübecker Hansa!

!

Samarrangemang: UNIMA och ATR-Väst!
Vi reste med Rolfs buss som erbjöd
anslutningar från hela Sverige. !

!

Reseledare. !
Annette Cegrell - Sköld, UNIMA!
och Kate Thorlid, ATR-Väst!

!

10 av de 18 deltagarna är medlemmar i UNIMA!
acs 2014!

!!
!!
!!
!!
!

Mäuseken Wackelohr !
Tandera Theater / Tesdorf. !
Text: Hans Fallada (1893 -1947).!

!

Foto: Tandera Theater

Don Camillo und Peppone !
Dornerei Theater / Neustadt. !
Text: Giovanni Guareschi
(1908 -1968).!

!

Foto: Dorneri Theater!
———-!

t.v. Dockspelaren Markus Dorner.

Kommentarer från UNIMA - medlemmarna!
- Jag fick träffa folk med samma intresse, nämligen dockteater För mig som arbetar ensam var det fint att känna gemensamhet !
med andra. Tack UNIMA, att bli medlem är det det bästa jag gjort.!
- Att få små häften på bussen ner, där Annette sammanställt fakta om författarna och pjäserna gjorde att man fick ut mycket mer
av föreställningarna. - Mycket bra med Annettes väl förberedda introduktionshäften. !
- Museet var så intressant och fantastiskt. Helnöjd med guidning och bollandet med invigda dockteatervänner!!
- Bra med guidning på engelska. - Stort med representation av figurer från alla kontinenter och spelstilar.!
- Don Camillo und Peppone - alla roller spelades av en humoristisk solospelare - suveränt!
- Två föreställningar hann vi med. De spelades på tyska, barnföreställning var inget problem, men i Don Camillo var det svårt
att hänga med i svängarna. Dock/Skådespelaren var skicklig med det blev tröttsamt. !
- Teaterpjäserna var välvalda, Barnpjäsen innehöll speltips. Vuxenpjäsen en upplevelse på alla vis. !
- Fick en nykick!. Vill gärna delta i liknande samarbete. Kurser i docktillverkning, spel, masker, historik m.m. vore helspännande. !
- Alla fick ett nr av UNIMA Tysklands tidskrift, Das anderer Theater av Stephan Schlafke, teaterchef, Figurentheater Lübeck.!
- Annette och Kate var mycket omtänksamma reseledare. - God mat! - Specialkost för mig. Betyg A.
Unima - Sverige erbjöd ATR -Väst att delta i resan eftersom
styrelsen har ambitioner att inspirera och initiera nya
verksamhetsavsnitt i föreningarna, 2015-16. Bl.a mot maskoch figurteater. Detta eftersom denna teater- och konstform
är underskattad, speciellt bland vuxna. !
Eventuellt fortsatt samarbete kommer att diskuteras i
respektive förening. Kate Thorlid och Annette Cegrell-Sköld
håller i trådarna.!

!
!

(ATR - Amatörteaterns riksförbund)
Foto: Annette Cegrell-Sköld där inget annat anges.
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