
Anmälningsblankett för

Tokalynga Teaterakademi 20 år
Konst för en bättre värld

             
Teater Albatross välkomnar till en serie teater- och kulturfestivaler maj-nov 2008 med 
legendariska och nyskapande teatergrupper, poeter och författare från tre kontinenter!

Ed Sanders från The Fugs (USA), Odin Teatret (Dk), Ika Nord (S), Bob Hansson (S), Teater Åttonde Dagen (PL), 
Tore Berger från Blå Tåget (S), Théâtre du Chocolat (Kamerun), Adam Hochschild, författare (USA), Canacu 
gatuteater (Kongo) med flera…

JAG ANMÄLER MIG TILL FÖLJANDE KURSER, FESTIVALER OCH SEMINARIER

Skrivarkurs & Poesifestival 1 - 4 maj
Skriv- och uppläsningsövningar med Bob Hansson. Happenings, uppläsningar och författarsamtal med Ed Sanders, 
Lina Ekdahl, Bengt Berg, Gunnar Harding, Tore Berger och andra gästpoeter.
Poesiuppläsningar, Spoken Word, Visor och Happenings med Bob Hansson, Ed Sanders från The Fugs, Bengt Berg, 
Lina Ekdahl, Tore Berger från Blå Tåget, Gunnar Harding m fl

Polskt teaterseminarium 16 - 18 maj
Fysisk och experimentell teater på liv och död - lär känna det polska teaterspråket, långt från svensk diskbänksrea-
lism! Teater Åttonde Dagen, skådespelare från Grotowskis Teatr Laboratorium, m fl

Teaterfestival med kvinnliga scenkonstnärer 23 - 25 maj
Teater, performance, dans, mim mm. Dessutom workshops och seminarier samt samtal om genus och jämställdhet i 
dagens scenkonst. Odin Teatret, Ika Nord, Secret Hotel m fl

Teaterkurs med afrikanskt tema 28 juli - 3 augusti
Eldskulpturer, skrotinstrument, vattentrummor och sång… Tillsammans med Teater Albatross kommer deltagarna 
att arbeta fram en utomhusföreställning om Afrikas dramatiska historia.

Judisk kulturfestival 7-10 augusti
Teaterföreställningar, musik, föredrag och personliga berättelser om den östeuropeiska, judiska värld som nazis-
terna förintade. Anita Goldman, Teatr NN, Stephane Bruchfeld, Salomon Schulman, Hédi Fried m.fl.

Afrikanskt kultur- och teaterseminarium 19-21 september
Afrikansk gatu- och barnteater, konserter och stand up, föredrag av internationella forskare, Teater Albatross Af-
rika-trilogi: Bortom Havet, Mary Kingsley och Kongo. Adam Hochschild författare till ”Kung Leopolds vålnad”, 
Lennart Hagerfors m fl.

Filmfestival 7-9 november
Dokumentärer, barn- och ungdomsfilm, film om Afrika, annorlunda kortfilm mm. Festivalen arrangeras i samarbete 
med Film i Halland. Bo Harringer, Peter E Bengtsson från Furiafilm m.fl

http://www.crownsandkeys.com/kfebv/afrikanska.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/filmfestival.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/judiskfestival.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/teaterkurs.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/kvinligfestival.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/polskfestival.htm
http://www.crownsandkeys.com/kfebv/poesifestival.htm
Tommy Löfquist
Anteckning
Klicka på festivalernas namn för ytterligare information

Tommy Löfquist
Textruta
Om du vill anmäla dig till någon eller några av kurserna/festivalerna gör så här:Ladda hem det här dokumentet och fyll i uppgifterna ovan. Glöm inte att pricka för vilken av festivalerna du vill delta i! Prisuppgifter för var och en av kurserna/festivalerna får du klarhet i genom att klicka på de länkar som leder till festivalernas hemsidor (festivalrubrikerna här ovan). För att din föranmälan ska vara giltig ber vi dig inbetala kronor 300 på Teater Albatross postgiro pg 4879734-4. Skriv tydligt ditt namn på talongen.Därefter mejlar du över denna blankett till: teateralbatross@telia.com <mailto:teateralbatross@telia.com> Tack för visat intresse!


	Kryssruta6: Off
	Kryssruta7: Off
	Kryssruta8: Off
	Kryssruta9: Off
	Kryssruta10: Off
	Kryssruta11: Off
	Kryssruta12: Off
	Text3: Namn:Adress:Postnummer och ort:Telefon:Mobil:E-post:Kommentar:
		2008-03-25T11:40:44+0100
	Hatte Bärtilsson




