ENSAM
I GRUPP
Ett teaterprojekt för
unga teatergrupper
GENOM TEATERNÄT NORR

Var med och delta i det nya teaterprojektet
Ensam i grupp genom Teaternät Norr!
Projektet är anpassat så att det ska passa
alla storlekar av teatergrupper för unga i
Norrbotten, så vare sig ni är tre stycken i
Jokkmokk, eller femton i Kiruna kan ni delta!
Vi slår ihop de idéer som har arbetats fram
på olika håll i länet till ett större, gemensamt
projekt där vi alla kan vara med och där vi
också jobbar mot det gemensamma målet
– att göra en föreställning tillsammans!

Läs mer!
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Varför?

Hur?

Det behövs ett nätverk och ett forum för alla oss som
jobbar med teaterutövande för unga i Norrbotten,
likväl i glesbygderna som i de större kommunerna.
I detta forum kan vi utbyta erfarenheter på ett
ledarplan, men också skapa tillfällen för de unga
deltagarna att mötas i sitt gemensamma intresse.

Teatergrupper för unga och förutsättningar på de
olika orterna i länet ser olika ut, därför vill vi göra ett
flexibelt projekt där alla kan vara med utifrån just sina
förutsättningar.
Grupperna som väljer att delta jobbar på olika
håll under det gemensamma temat Ensam i grupp.
Vi har zoom-träffar för ledarna, men också där teatergrupperna får mötas. Vi jobbar utifrån en gemensam
Google Drive där en manusbank med scener på temat
ligger uppe, och där kan en även kan lägga till fler
scener som grupperna själva tar fram.
Storleken på din teatergrupp har ingen betydelse
för att ni ska kunna delta i projektet då det finns allt
ifrån monologer till scener där alla grupper behöver
spela tillsammans.
Ung Scen Norr, Norrbottensteaterns unga scen,
finns med och hjälper till med det organisatoriska
kring projektet, med fortbildning för grupperna och
ledarna och som arrangörer vid gemensamma träffar.
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Om önskemål finns kan vi ha digitala
workshops eller liknande under våren
inom önskade områden efter arbetets
gång. Det kan t.ex. handla om manusskrivande, scenografi eller utbyte av
teaterövningar.

Ett teaterprojekt för unga teatergrupper

Tidsplan
Januari

2021
Ledarna ses en dag under
en helg och arbetar mer
konkret med att forma
projektet och hjälps åt
med hur det ska gå att
jobba vidare rent praktiskt
i era teatergrupper.

Alla grupper väljer
sina scener och
börjar arbeta/repetera på sina orter.

Februari

Mars

Zoomträff och om möjligt
en fortbildningsdag för
grupperna inom önskade
områden (t.ex. scenografi,
kostym, skådespeleri,
teknik, mm.)

Arbete/repetitioner
på respektive ort.

April

Maj

FÖRESTÄLLNINGSHELG!
Alla grupper ses på en
utav nätverkets orter för en
gemensam arbetshelg där
vi sätter ihop scener för en
gemensam föreställning.

Efter det ses alla grupper
på en uppstart via zoom för
att peppa igång projektet.
Grupperna börjar
välja/skriva scener och
ledar/projektgruppen ses
sedan via zoom en gång
i månaden och stämmer
av hur arbetet går på
olika håll.

En dröm är att ha en turné med den
gemensamma föreställningen på alla
nätverkets orter, men vi börjar lite
mer småskaligt och ser vart det bär!

Utvärdering
och vidareutveckling.

Juni
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Anmälan och kontakt
Anmäl dig till projektet via denna Doodle. Välj de datum du skulle
kunna delta på en arbetsdag endast för ledare och projektgrupp i
januari, så väljer vi det datum som passar så många som möjligt:
https://doodle.com/poll/8be92hdwa9hz2ftr
Har du frågor eller funderingar, kontakta Ung Scen Norr!
Maja Alasalmi | producent
maja.alasalmi@norrbotten.se
070 388 78 98
Mervi Jaako | samordnare och dramapedagog
mervi.jaako@norrbotten.se
070 388 00 96

