Nu blir det festival igen!
Välkomna till forumteaterseminarium
Helgen den 3-5 maj 2019 är det åter dags för forumteaterseminarium.
FTS årsmöte 2012 fastslog att byta namn från festival till forumteaterseminarium för att underlätta för
deltagare att få kursen betald som fortbildning av sin arbetsplats.
Vi anordnar därför ett forumteaterseminarium helgen den 3-5 maj 2019.

Sedan 1992 har Forumteaterföreningen i Sverige arrangerat
forumteaterfestivaler/ seminarier runt om i landet och 2019 kommer den
20:e festivalen att ta plats i Blekinge. Detta vill vi givetvis fira med dig!
När? Fredag den 3:e maj 2019 kl.18.00 kör vi igång & slutar på eftermiddagen söndag den 5:e
maj.
Var? Vi kommer hålla till på Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Forumteaterseminariet görs i
samarbete med folkhögskolans dramapedagogutbildning.

Vad? Under helgen kommer vi grotta ner oss i forumteatern genom spel, seminarier, samtal och
workshops.
Mer info kommer snart.
Följ Forumteaterföreningen i Sverige på facebook & kika regelbundet på FTS hemsida,
forumteater.wordpress.com för att hålla dig uppdaterad!
Vill du vara en del av festivalkomittén?
Vill du vara volontär inför forumteaterseminariet, ingå i en arbetsgrupp och vara en del av att
skapa ett oförglömligt forumteaterseminarium?
De arbetsgrupper som finns i nuläget är:
● Bidragsansökan: hitta fonder/ stiftelser, skriva ansökan, hitta andra kreativa sätt att få
bidrag till seminariet.
● Marknadsföring: nå ut till potentiella deltagare, sprida evenemanget på kreativa sätt,
göra en affisch/ flyers, uppdatera info på sociala medier/ hemsida.
● Kontakta forumteaterutövare: hitta & ta kontakt med grupper/ workshopledare som vill
delta under festivalen.
Planera festivalens innehåll.
● Övrigt: vill du bidra med något annat utöver ovanstående, härligt!
Det går även bra att ansluta till våren då fler arbetsgrupper tillkommer och behovet av volontära
krafter kommer vara stort.
För att anmäla ditt intresse som volontär maila oss på forumteaterforeningen@outlook.com,
samt skriv vilken grupp/ arbetsuppgift du önskar.
Forumteatergrupp eller workshopledare?
Vill din grupp spela under forumteaterseminariehelgen?
Eller vill du hålla en workshop i - eller relaterat till - forumteater / forumspel? Hör av dig!
Har du några frågor? Hör av dig till forumteaterforeningen@outlook.com
Sprid ordet!
Peppiga hälsningar från FTS styrelse

