DE FINLANDSSVENSKA TEATERDAGARNA PÅ TEATERHÖGSKOLAN 18-19.11.2018

SÖNDAG 18.11

Kl. 13

Sopplunch

kl. 13.30

Öppning och välkomsthälsning
Teaterdagarna öppnas av CEFISTOs ordförande Arn-Henrik Blomqvist.
Professor Anders Carlsson hälsar alla gäster välkomna!
Kort information om:
Svenska utbildningsprogrammet firar 110 år – digitalisering
Skådespelarens expertis och måndagens seminarium
Presentation av eftermiddagens workshops:
Hur nå publiken?
Post #metoo
Professorsrundan

kl. 14.30-16

Workshops med sikte på framtiden
A. Hur nå publiken? Best practice och nya grepp, kommentarer och utbyte av
erfarenheter. Utgående från en publikundersökning finansierad av Svenska
Kulturfonden diskuterar bl.a. Elisabeth Lindfors och Nina Dahl-Tallgren
B. Post #metoo - hur går vi vidare, hur använda lagstiftningen, hur hantera makt i
situationer där man är beroende av maktutövare? Uppföljning av diskussionen på
Hangö teaterträff med arbetsgruppen CAMST (Cefistos arbetsgrupp mot sexuella
trakasserier)
C. Professorsrundan Från Svenska teaterns elevskola till Svenska teaterskolan, från
Teaterhögskolan till en akademi vid Konstuniversitetet. Vilka värderingar och visioner
styrde dina pedagogiska insatser? Är det möjligt att utbilda konstnärer?
De tidigare professorerna vid den svenskspråkiga utbildningen för ett samtal om mål
och medel. Moderator: Linnea Stara

kl. 16.15-17.15 Konst och Verklighet med årskurs 1
Kurs i dokumentärteater. Studerande har intervjuat 10 scenkonstnärer och tillsammans
undersöker de frågan om konstens betydelse.
Pedagog Jussi Lehtonen, dramaturg Per Ehrström

kl. 17.30 - 19 Familjen Bra, musikteaterföreställning med årskurs 3
Familjen Bra spelas 13-17.11 på Teaterhögskolan. Vi hoppas att de som kan ser
föreställningen före teaterdagarna för att ge förtur till våra långväga gäster.
Spelplan: https://www.uniarts.fi/sv/evenemang/tors-11102018-1113/familjen-bra
Regi: Anders Carlsson
kl. 18-19

Konst och Verklighet med årskurs 1

kl. 19.45

Jubileumsmiddag och fest
Utdelning av heders- och förtjänsttecken.
Festtal: Ville Sandqvist, ordförande för Finlands Svenska Skådespelarförbund
Festen fortsätter efter kl. 24 i studerandes regi - närmare information under festen

MÅNDAG 19.11

kl. 9

CEFISTOs höstmöte

kl. 10

Framtidens scenkonst och utbildningen
Vilka faktorer kommer att förändra arbetsmarknaden och utbildningen? Vilka
tendenser kan vi redan idag konstatera?
Nya kartläggningar av Tinfo presenteras och nordiska utbildare/forskare introducerar
en öppen spekulation om teaterfältets och utbildningens framtid.
Moderator: Anders Carlsson

kl. 12.30

Utdelning av teaterpriset Skillnaden
Lunch och avslutning

