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När sommaren står för dörren
inbjuds du till härliga teateraktiviteter & spännande teaterupplevelser

Teaterläger i Sollefteå 15-17 juni

Teaterhelg på Ulvön 14-16 augusti

För dig som går i mellanstadiet (klass 4-6) och har
lite teatervana sen förut. Genom improvisationsövningar skapar vi olika karaktärer och scener
som sedan blir till en liten föreställning.

Återigen ses vi på Ulvön i mitten av augusti. Vi inbjuder
till ett smörgåsbord med olika verkstäder, seminarium och
”pratkafé”. Var med på allt eller lite...du väljer själv...en
helg där man också kan njuta av Höga kustens magiska
natur med närhet till havet.
En träffpunkt för teaterintresserade i alla åldrar. Se vidare
bifogat program.

Kursledare Eva Sköld, barn- och ungdomsteaterledare sen många år på Sollefteå Amatörteater.

Riks-Teaterforum i Ånge 2-4 oktober
Teaterforum i år är ett samarbete mellan ATR Västernorrland, Ånge Kabaré och ATR Riks, vilket innebär att vi får
besökare från hela landet.
Tema för året är ORD & RÖRELSE. Programmet beräknas vara klart i mitten av juni och kommer att finnas i
tidningen Teaterforum, på vår hemsida samt nästa prologutskick (aug-sept.). Bland annat blir det teaterföreställningar, verkstäder (smink, fysisk teater, mim, manusskrivande, skådespeleri, dans mm), seminarier (manus, Atr´s
manusbibliotek, barnteater, kursutbud, seniorteater, Unga Teaternätet mm) och dessutom berättarstuga, open
space, musik & dans.
Ha koll på våran hemsida

I sommar händer det mycket!

HALLÅ...glöm inte att
tipsa oss om din sommarteater, så att vi kan
lägga ut den på ATR:s
hemsida....det kan leda
till mer oväntat besök.

Några tips på sommarspel i länet:
•
•
•
•
•
•

Det susar i säven / Norra berget - 14 juniFabriken som sprängdes / Ljungaverk - 18 juniSängfabriken / Alnö Hembygdsgård - 21 juniRövarna i Skule / Skuleberget - 26 juliPå andra sidan bron / Österåsen - 5 augustiHärnösand i krig och kärlek / Murberget - 8 augusti-

Se vidare www.atrvasternorrland.se under kalendarium
Se även sommarspellista för hela landet: www.atr.nu

För mer information,tips och anmälan kontakta ATR-kontoret
Mia Tejle 0612-603 02, 070-55 840 55, info@atrvasternorrland.se, www.atrvasternorrland.se

