TEATERKOLLO
PROVA PÅ - PÅ TEATER PERO

Är du mellan 7-14 år och är sugen på att
spela teater? Gå en Teaterkurs på
Teater Pero i sommar!
Sommaren 2018 arrangerar Teater Pero ett dagkollo i sina fina lokaler på Sveavägen 114.
Kursen riktar sig till dig som vill prova på att stå på scen - kanske har du skådespelardrömmar eller så
tycker du bara att teater verkar vara spännande.
Vi kommer att arbeta med grundläggande teaterövningar; improvisation, fysisk teater och mim,
samarbetsövningar och röstarbete. Arbetet kommer bli lustfyllt och tillsammans leker vi fram korta
sketcher och scener.
Syftet är att ge barn stimulans och möjlighet till personlig utveckling.
Här möts barn på lika villkor, oavsett kön eller bakgrund, i en liten grupp med max 12 deltagare.
Kursen pågår mellan kl.9-15 från måndag till fredag och avslutas med en kort redovisning av veckans
arbete inför familj och vänner.
Kursledare
Teaterkollot leds av Katarina Krogh som är skådespelare på Teater Pero. Katarina är utbildad
mimskådespelare vid Teaterhögskolan i Stockholm samt teaterpedagog vid Örebro Universitet. Hon
har stor erfarenhet av att leda teaterkurser för både barn, ungdom och vuxna. Katarina har bl.a. drivit
kurser vid Enskedespelet, Kulturskolan i Örebro samt olika Folkhögskolor runt om i landet.
Datum:
Vecka 31 mån 30 juli – fre 3 augusti. Åldersinriktning 7-10 år
Vecka 32 mån 6 augusti – fre 10 augusti. Åldersinriktning 11-14 år
Pris:
2 500 kr per deltagare inkl.moms, 10% i syskonrabatt. Avgiften faktureras och betalas innan kursstart.
Anmälan skickas till Teater Pero, Sveavägen 114, 113 50 Stockholm.
Övrig information:
Dagkollo på Teater Pero utan övernattning.
Ta med egen lunch (mikrovågsugn och vattenkokare finns).
Anmälan görs på nästa sida.
Vid frågor, kontakta Teater Peros kontor på info@pero.se eller 08-458 92 10.
Om vi får in för få anmälningar blir kursen inte av. Definitivt besked lämnas senast 5 juni -18.
Anmälan ska vara inne senast den 31 maj 2018
Anmälan är bindande. Du kan ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter att vi
bekräftat din anmälan.
Vid avbruten påbörjad kurs betalar du hela kursavgiften.
Vid sjukdom, styrkt med läkarintyg, återbetalar vi 80 % av avgiften (2 000 kr).

Namn på deltagaren:
Ålder:
Namn på målsman:
E-post målsman:
Telefonnummer målsman:
Postadress målsman:

Tidigare teatererfarenhet?

Övrig information:
___________________________________________________________________________
Anmälan ska vara inne senast den 31 maj 2018
Anmälan är bindande. Du kan ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter
att vi bekräftat din anmälan.
Vid avbruten påbörjad kurs betalar du hela kursavgiften.
Vid sjukdom, styrkt med läkarintyg, återbetalar vi 80 % av avgiften (2 000 kr).
VÄLKOMMEN!!

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sedan 1993 två
scener på Sveavägen i Stockholm. Teater Pero arbetar
med mim som grund, tillsammans med musik och
dialog, och spelar för barn och unga över hela landet.
Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och
Australien.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från
Stockholms kulturförvaltning, Statens Kulturråd och
Stockholms Läns andsting.
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