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DOCK18

TEATER SKATA

Teater skata i Nyköping tänker gå vilse i bokhyllan och vilse i
bokbussen. så heter i alla fall två av de föreställningar som spelas
under hösten. man spelar även modellteaterföreställningen bu och bä
i skogen. dessutom skaparverkstäder på barnkulturcentrum i
Nyköping, samt ett skapande skola-projekt för förskolan i Åtvidaberg.

Bild från ”bu och bä i skogen”

Kontakta oss

Puppet Jam är tillbaka! Puppet Jam har som uppgift att sprida kunskap om
Dockteater som scenisk utryck och pedagogisk redskap, men fungerar också
som ett forum för att utbyta idéer och inspirera varandra.

Unima´s hemsida
info@unima.se
SOM MEDLEM I UNIMA FÅR DU TA
DEL AV EN HEL VÄRLD AV
FIGURTEATER - Kurser, Festivaler,
Gästspel, Nationella gruppers
föreställningar, seminarier m.m.
Allt detta för 200:-

Vi välkomnar dig 27e oktober Kl. 19 Folkkulturcentrum.
Artemisgatan 19. T-bana Ropsten. Sista anmälningsdag för att
framföra något var 1 okt. Men skynda så kanske det finns plats kvar.
puppetjam@gmail.com VÄLKOMMEN!

På gång i höst!
Något av allt som händer på dockteaterscenerna:
* Dockteater Månstjärnan i Umeå fortsätter turnera med Var är mamma? i höst. En pjäs för de
allra minsta om identitet och vänskap. Turné i Norrbotten och Västerbotten.
* Ölands Dramatiska Teater spelar Från Himmelens topp till havets botten, en berättelse

för de minsta om att nå längre tillsammans. Popcorn och Rufs spelas också, liksom
högstadie- och vuxenpjäsen Jag är! - en historisk roadtrip om kvinnor som förändrat
välden. Nytt projekt under arbete ska handla om barns inre drömmar och fantasier
under skoltid: Hur många universum ryms i ett klassrum? är namnet. Spelas för
lågstadiet.
* Hos Dockteatern Tittut, 18 okt kl. 19.00: Ett samtal om "Bergman och
dockteatern": Ingmar Bergmans starka upplevelser av dockteatern och hur den kom
att bli en referens och inspirationskälla för honom.

.... OCH MYCKET MER!
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