Dockteaterföreningen UNIMA Sverige
Tips för sommarhalvåret 2017
Kurser, Föreställningar, Utställningar,, Museer, Festivaler osv.
Plats: Stockholms innerstad
FINA MASKER M.M. FINNS ALLTID ATT SE
Den asiatiska samlingen från sent 1700-tal och framåt omfattar förutom bildkonst bla
masker, dräkter, skuggspelsdockor och instrument från Indien, Indonesien, Japan,
Kina, Thailand och Tibet.
Den afrikanska samlingen av masker, där Burkina Faso, Mali, Nigeria och Kongo är
mest representerade, daterar sig huvudsakligen från 1900-talet. Från Nordamerika
härstammar en samling Katchina-dockor.

ÖPPEN VISNING: DANSMUSEET OCH ROLF DE MARÉS SAMLINGAR
Söndag 13.00 12 mars, 2 april och 7 maj. Fri Entré.
Dansmuseets permanenta utställning och Rolf de Marés samlingar ger en inblick i dansens förunderliga
värld bland masker, dräkter, konst och filmer. Dansmuseets grundare Rolf de Maré var en av 1900–talets
viktigaste svenska kulturpersonligheter och hade hela världen som arbetsfält. Som förkämpe för
modernismen inom scenkonsten skapade Rolf de Maré Svenska Baletten i Paris 1920–1925.
Pris: 40 kronor. Ingen förbokning.

Adress: DROTTNINGGATAN 17, STOCKHOLM För mer info: www.dansmuseet.se

——————————————————————————————————
Plats: Fengersfors, Dalsland
under planering:

Kurs med Thomas Lundqvist i avancerat dockmakeri och dockspelsteknik,
Datum: första delen juni 2017 och återträff oktober 2017.
Adress: Not Quite, Fengersfors i Dalsland

För mer info: www.unima.se eller www.frolunda-kulturhus.se/figur

——————————————————————————————————
Plats: Västra Frölunda, Göteborg
under planering:

Intensivkurs i gestaltning av commedia dell árte och balinesiska Topengmasker.
med Duccio Bellugi från Theatre du Soleil
Duccio Bellugi har arbetat med Theatre du Soleil sedan 1987. Han är utbildad på Marcel Marceu
School och studerat hos Pina Bausch, Etienne Decroux m.fl.
Datum: Augusti 2017- 3 dagar
Adress: Frölunda Kulturhus. Västra Frölunda
För mer info: www.unima.se eller www.frolunda-kulturhus.se/figur
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Plats: Kävlinge, Skåne ävne gästspel på andra plater
Tredje året och lite större än senast!
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER SOMMARTEATER MED INBJUDAN GRUPPER
FRÅN från Bulgarien, England, Polen, Slovenien, Danmark och Sverige.
Under en hel eftermiddag, kl 13-17, får man se ett par föreställningar, träffa artisterna, göra dockor
av olika slag tillsammans med dem! Allt sker i Pegasus Trädgård. Kävlinge i Skåne. 20 min från
Malmö. VÄLKOMNA!
Datum: TRE VECKOSLUT I JULI 2017: 8-9, 15-16, 22-23. Med sommarstämning. Entre: 50 kr
För mer info: Hela programutbudet samt bilder från Pegasus trädgård. staffan@sbteater.se

——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

Sommarkurs i
Kreativt Maskmakeri
3-dagars introduktion i maskmakeriets konst
har platser kvar den
16-18 juni
Vill du lära dig att skapa en egen, uttrycksfull mask för teater?
Under denna 3-dagars kurs får du undersöka din egen inre, kreativa bildvärld,
lära dig lekfulla metoder för att översätta den till form och ett eget konstnärligt uttryck
skulptera din egen, personliga mask förståelse för principerna för en teatermask
cachera den i en enkel teknik för välgjord papier-maché måla
och slutligen väcka din mask till liv!
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Läs mer om kursen http://www.donnadellarte.se/kurser-i-maskmakeri/
Max 8 deltagare får plats i ateljén i Enskede Gård,
så anmäl dig så snart som möjligt om du är intresserad!
Inga förkunskaper krävs.
Anmälan skickas till: workshops@donnadellarte.se

Miniutbildning i Dockteater
blev en stor succé och det har varit enormt roligt att följa alla unika dockteaterprojekt som tagit form under det senaste året.
(kolla bilder från tidigare grupper på https://www.facebook.com/Atelj
%C3%A9-Donna-dellArte-278347348853845/!)
Intresset för att förverkliga ett eget dockteaterprojekt visade sig vara större än
väntat! Så det kommer att bli mer av detta, i någon form, jag lovar!
Men nu tar vi paus ett år och laddar för att kunna ta emot en
ny grupp hösten 2018
(dvs; det blir ingen grupp denna höst 2017!)
Är du intresserad av att delta 2018 så är du välkommen att skicka in din intresseanmälan redan nu, så återkommer jag till dig när det är dags.
En intresseanmälan är inte bindande.
Läs mer om Miniutbildning i Dockteater på http://www.donnadellarte.se/kurser-dockteater-dockmakeri/
Intresseanmälan: workshops@donnadellarte.se
För att bli antagen hösten 2018 kommer du att bli ombedd att skicka in bilder på tidigare arbeten du gjort (skulptur
eller dockor) och berättar om dina tidigare erfarenheter av konst, hantverk och teater. Dvs det kommer att krävas enklare
arbetsprover (inga höga krav, men grundläggande kunskaper). Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.
Har du aldrig skapat något konstnärligt hantverk med dina händer tidigare så rekommenderar jag att du går 3-dagars kursen i Kreativt Maskmakeri först, för att känna efter och lära dig lite grunder.
Anmäl dig till juni-kursen redan nu!
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På bilden: Magdalena & Rut,
Foto: Amanda

Varmt Välkommen!
Amanda Cederquist
Ateljé Donna dell'Arte

——————————————————————————————————

Med din hjälp kan vi tipsa om fler sommarbegivenheter!
Skicka ditt tips till info@unima.se så sprider vi det!
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