Seniorteaterkommittén inom ATR inbjuder till
en nordisk kurs i ”MINNENAS TEATER”
FÖR BLIVANDE INSTRUKTÖRER
6 - 7 november 2017 i Stockholm
SAMMANFATTNING
Minnenas Teater är en metodik som använder de medverkandes minnen för
att skapa teater. Denna process kan stimuleras av så kallade minnesväckare
som kan vara ting av olika slag, foton, texter, musik förknippade med minnet.
Genom improvisationer omvandlas sedan minnena till teater.
Vi riktar oss till verksamma inom amatörteatern, speciellt seniorteatern, men även till personer som i sitt yrke eller
på sin fritid arbetar med äldre människor och som
vill lära sig att leda grupper med metoden. Kursen
vänder sig till dig som arbetar som aktivitetsansvarig inom äldreomsorg och demensvård och till dig
som anordnar aktiviteter för pensionärer i olika
sammanhang.
Kursledare blir Leonie Hohenthal Antin från Finland
som är mycket välkänd inom ”Reminiscence theatre”
(Minnenas teater). Hon har samarbetat med Pam Schweitzer, grundaren av denna metod. Arbetet med Minnenas teater startade i England och har sedan spritt sig till drygt 20 europeiska länder. Leonie leder egna
grupper i Finland, är författare i ämnet och har även doktorerat inom området.
SYFTE
Att lära ut metoden Minnenas teater till personer som är intresserade av att
arbeta vidare med egna grupper. Deltagarna skall efter avslutad kurs självständigt kunna arbeta med Minnenas teater.
INNEHÅLL
Teori och praktik. Föreläsningar, gruppövningar, intervjuer av andra kursdeltagare, skapande av en enkel föreställning baserad på intervjuerna och minnesmaterial av olika slag.
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till ledare och pedagoger inom amatörteatern, aktivitetsledare inom vård och omsorg i kommuner och landsting, kurs- och cirkelledare
inom pensionärsorganisationer och studieförbund samt andra intresserade.
UPPLÄGGNING
Kursen pågår i två dagar. Deltagarna kommer att ombes ta med sig material,
minnesväckare som är kopplat till en speciell händelse eller upplevelse. Man
intervjuar varandra och arbetar sedan i grupp för att skapa små teaterscener.
UPPFÖLJNING
Efter genomförd kurs kan de deltagare som så önskar bilda ett nätverk för fortsatt kontakt och erfarenhetsutbyte.
LOGI
Deltagarna ordnar boende själva. Boende kan sökas via booking.com,
hotel.com eller www.vandrarhemstockholm.se

PLATS
IOGT-NTO-gården i Klara,
Klara Södra Kyrkogata 20,
103 21 Stockholm.
Kurslokalen ligger cirka 5 minuters
promenad från Stockholms Central.
TID
6 november 09.00 – 17.00,
7 november 09.00 – 15.00.
SPRÅK
Kursen hålls på svenska, vid behov
kompletterat på engelska.
DELTAGARE
Antalet är begränsat till 25 personer.
ARRANGÖR
Amatörteaterns Riksförbund med stöd
från Nordisk Kulturfond.
PRIS
2500 SEK. I priset ingår
lunch och kaffe.
ANMÄLAN
Anmälan senast 10 oktober 2017
via anmälningsformuläret som
finns här.
ANTAGNINGSBESKED
Skickas ut senast tre veckor
före kursstart.

