NYT fra ASSITEJ oktober 2013

ASSITEJ 18th World Congress
Nu foreligger invitationen til ASSITEJs næste verdenskongres i Warzhawa fra d. 23.-31. maj 2014:
I sidste nummer af ASSITEJ News inviterer præsident Yvette Hardie alle ASSITEJs medlemmer til kongressen, der
omfatter generalforsamling, møder, seminarer, workshops og den sideløbende Korzhak Festival med et interessant og
mangfoldigt program af verdens og tidens forestillinger for børn og unge.
Temaet for seminarer og festival er facing the audience – et fokus på det publikum, der gør scenekunsten for børn og
unge til noget særligt. Som led i seminarerne herom, eftersøger netværket ITYARN artikler, oplæg og akademiske
arbejder m.v., der omhandler nutidens børn i relation til scenekunst. Deadline 15. november, mere info kan fås på
http://www.assitej-international.org/news/ityarn/
Polen er som bekendt et naboland, og verdenskongressen er derfor ikke umulig at nå, hvis man ønsker at være vidne
til hvad der foregår i ASSITEJ i 2014…

Rejser:
Asguer Zap deltager som eneste danske deltager på taboo-workshop i Beograd 6. til 12.oktober. Workshoppen
fortsætter arbejdet fra ASSITEJs taboo-workshop i Odsherred 2012: Igennem praktisk arbejde på gulvet undersøger
scenekunstnere fra mange forskellige lande, hvordan tabu-emner kan omsættes til scenekunst for børn og unge.
Niels Vendius deltager som repræsentant for bestyrelsen på Den Internationale Festival i Kristiansand 16. – 19.
september. Udover programmet af internationale forestillinger, byder festivalen på en række seminararrangementer,
hvor Niels vil sidde i panel.
Erik Viinberg deltager fra 16. til 18. november i ASSITEJs nordiske netværksmøde i Helsinki.

PULS festival:
Sekretariatet arbejder p.t. ihærdigt på at søge penge til afholdelsen af PULS Festivalen for nordisk scenekunst for børn
og unge. Festivalen, som afholdes 15.-17. juni i forbindelse med Nordiske Scenekunstdage, er omtalt i sidste
nyhedsbrev.
Opfordringen til medlemmerne om at komme med forslag til aktuelle seminartemaer og mulige danske forestillinger
til festivalen skal gentages. Det er i den forbindelse ingen skam at også at bringe sine egne forestillinger i forslag. Der
skal vælges 6-8 danske forestillinger.

Open calls fra festivaler i verden:

12. International Puppet Festival Lutke 2014, Slovenien
Festivalen dække min. Transport, resten bliver forhandlet individuelt med de deltagende teatre.
Deadline for ansøgning 15. december 2013. Yderligere info og ansøgningsskema
http://www.lgl.si/si/festivali-in-dogodki/festival-lutke

27th International Theatrical Festival VALISE 2014, Lomza, Polen
11. – 14. juni 2014
Deadline for ansøgninger 31.januar, ansøgningsformular kan rekvireres via henv. til ASSITEJs sekretariat.
www.teatrlomza.hi.pl

Fem tyrkiske festivaler i foråret 2014.
Turkish State Theatres afholder i foråret 2014 internationale teater festivaler i fem forskellige tyrkiske byer.
Traditionelt er det ofte relativt store scener og mange publikummer der bliver spillet for.
Det er derfor en fordel at være indstillet på at være fleksibel i forhold til almindelige danske standarter i forhold til
antal publikum mm. :


10th ”Little Ladies Little Gentlemen” International Children’s Theatre Festival i Ankara.
23. – 30. April 2014.
Arrangørerne dækker indlogering og kost/diæter.
Deadline for ansøgning 1. december 2013, formular og yderligere info

http://www.devtiyatro.gov.tr/iraf/festivals/khkb_fest.htm


International Adana Theatre Festival.
27. marts – 30. april 2014.
Arrangørerne dækker indlogering, kost og internationale transportudgifter.
Deadline for ansøgning 1. november 2013, formular kan tilsendes ved henvendelse til sekretariatet.



International Blacksea Theatre Festival.
2. – 15. maj 2014.
Arrangørerne dækker kost og logi.
Deadline for ansøgning 1. februar 2014, formular kan tilsendes ved henvendelse til sekretariatet.



1 International Balkan Countries Theatre Festival “Balkan Breeze”
8. – 22. Marts 2014
Arrangørerne dækker indlogering og kost/diæter.
Deadline for ansøgning 1. januar 2014, formular kan tilsendes ved henvendelse til sekretariatet.



Antalya International Theatre Festival.
17. – 27. maj 2014
Arrangørerne dækker indlogering og kost/diæter. Deadline for ansøgning 1. februar 2014, formular kan
tilsendes ved henvendelse til sekretariatet.
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