Nyhetsbrev -

VISUKAL - 6 april 2011

Förberedelserna har börjat:

Våren 2012 blir det VISUKAL i Örebro!
Här kommer första nyhetsbrevet om VISUKAL-projektet som är på gång i Örebro.
VISUKAL står för visuell musikal och den 5 maj 2012 är det premiär på Örebro Teater.
Örebro Länsteater och Riksteatern Tyst Teater ska tillsammans sätta upp en
visuell musikal med ljus, dans, röst, teckenspråk och orkestermusik - en VISUKAL!
På och bakom scenen ska det finnas både professionella och amatörer, döva och
hörande, ungdomar och vuxna. Vägen dit ska engagera, involvera och inspirera till
samarbeten mellan olika grupper och nya konstellationer. För den intresserade finns
flera möjligheter att engagera sig, t ex inom teater, dans, marknadsföring, media,
kostym, smink, frisör, restaurang, teknik, scenografi eller rekvisita.
Utöver själva föreställningen vill vi att hela Örebro ska bubbla av aktiviteter och
kringarrangemang - som t ex happenings på teaterplan framför Örebro Teater,
teckenspråkscaféer, utställningar, guidade visningar, öppet hus på olika ställen, mm.
Kanske har du något bra förslag eller en idé om vad som skulle kunna lyfta Örebro?
Workshop
Söndag den 13 februari var det VISUKAL-workshop med döva ungdomar på Örebro
Teater med Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare och regissör på Tyst Teater.
Fokus för dagen var temat i West Side Story - om kärlek, relationer och konflikter.

Länk till filmklipp från workshopen: www.youtube.com/watch?v=aBk92N-B3-k
Nästa workshop
Söndag den 15 maj planerar vi att ha nästa workshop. Tid och innehåll är inte klart i
skrivande stund men mer information kommer.
Facebook
Snart finns vi även på Facebook. Sidan är på gång - Håll utkik!
Intresserad av projektet?
Riksteatern Örebro län samordnar projektet och de olika delarna i Örebro.
- Är du intresserad av att vara med?
- Har du idéer om vad som skulle kunna göras?
- Har du frågor om projektet?

Kontakt: Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se
Mobil:
070 - 338 55 91

Vill du få information via E-post? Maila din adress till: lena.backlund@riksteatern.se

