Fagligt Forum

Møder – i mørket
Carte Blanche

Love me tender
Teater Graense-Loes

LYSSTOF
– den magiske natur
Daugaard / Hiort Lorenzen

Scenografien fortæller / Fortællende scenografier / Sanse(n)de rum
Fredag 14. september 09.00-15.00 i Håndværkerforeningen, Allégade 16
Fagligt Forum – en inspirationsdag for kulturkonsulenter, teaterkontaktlærere, bibliotekarer, scenekunstfagfolk og andre kulturformidlere
Det scenografiske rum er i centrum på årets faglige forum – når det er drivkraften
i en forestilling – en motor der driver forestillingen fremad – eller tilbage. Vi bliver
klogere på teatrets ”rum-lighed” sammen med kunstnere, der arbejder ud fra et
visuelt startsted, og som har rummet og dets visualitet som ét af de primære greb.
Hvorfor, hvordan og hvad er meningen med disse scenografier?
Hvad er det, det teatrale rum kan og er?

horsensteaterfestival.dk
Pris for deltagelse i Fagligt Forum: 475 kr.
Prisen er inkl. morgenbrød og kaffe/the (fra kl. 9),
frokostbuffet inkl. drikkevarer og kaffe.
Tilmelding senest 1. september via festivalens
hjemmeside under ‘Fagligt Forum’. CVR-nr. og evt.
EAN-nr. skal oplyses ved tilmelding.
NB! Begrænset antal pladser. Tilmelding er bindende.
Ved tilmelding kan du også købe festbillet og
madbilletter til de øvrige dage.

09.00-09.45 Morgenmad og networking
09.45-10.40 Forestilling Love me tender – forestillinger om den allerførste gang
10.45-11.15 Workshop ”Speedsnak” om forestillingen i grupper
11.15-12.00 Oplæg v/ skuespiller Katrine Karlsen og
scenograf Sissel Romme Christensen
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 ”Den visuelle dramaturgi”
Oplæg v/ instruktør og billedkunstner Catherine Poher
13.30-15.00 Oplæg og dialog med panel af 6 scenekunstnere (TBA)
med vidt forskellig tilgang til det scenografiske rum.
Dagen er faciliteret og tilrettelagt af Sissel Romme; scenograf og co-kunstnerisk
leder af Teater Graense-loes, underviser og erfaren huskunstner.
www.sisselromme.dk

Flere oplevelser ...
Når Fagligt Forum slutter, begynder festivalens teaterprogram med et væld af danske og internationale
kvalitetsforestillinger for børn og unge.Vi opfordrer
til at supplere det faglige program med sublime
teateroplevelser. Teaterbilletter er gratis, men
billetbestilling nødvendig.
Glæd dig også til urpremiere på festivalens helt egen
site-specific åbning Menneskesøen – en app-styret
publikumskoreografi i parken foran kunstmuseet
fredag kl. 18.

Læs mere om:
Horsens Teaterfestival,
Menneskesøen og alle festivalens
forestillinger på vores spritnye
program og billethjemmeside.

