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KURS FÖR ALLA TEATERSUGNA 
 

 

Teaterchocken 
 
 
En spännande chans att arbeta med alla teaterns delar i supersnabbt format. Från noll till 
färdig föreställning på en helg.  
 
 
Datum:   Lördag 16/1 - söndag 17/1 - 16 
 

Tid:   10 - 16 på lördagen och 10 - 15 på söndagen.  
 

Plats:   Tingshusteatern i Delsbo.  
 

Vem:   Kursen är öppen för alla i åldern ungdom och uppåt. 
 

Pris:   300:-. Betalning kontakt vid kursstart.   
 

Anmälan: Senast 24/12 kl. 15.00 till tingshusteatern@dellenkultur.nu  
 

Info:  tingshusteatern@dellenkultur.nu eller Lisette 070 - 308 34 53  
 

Arrangör: Tingshusteatern i Delsbo.  
 
 
 
Vad är Teaterchocken? 
 
I Teaterchocken får du chans att börja från noll och arbeta med en total teaterproduktion inom 
loppet av endast två dagar. Allt slutar med teaterföreställning inför publik. Som deltagare 
tilldelas du och din ensemble fiktiva pengar för att inhandla och göra de svåra avvägningarna 
gällande vad som är det allra mest väsentliga för produktionen. Du får dessutom delta i 
snabbutbildning i teaterns olika konstnärliga uttrycksformer under ledning av professionella 
teaterpedagoger. Med hjälp av ett spännande uppdrag och detaljstyrt tidsschema kastas du 
på ett tryggt sätt ut i ett händelserikt format genom allt från skådespeleri, dramaturgi, regi, 
kostym, rekvisita, scenografi, marknadsföring, ljud, ljus, generalrepetition till uppspel och 
publikt möte. Samarbete och entreprenörsskapande står i fokus och syftet är att uppmuntra 
till eget konstnärligt skapande och att finna kunskap och gemensamt mod att driva kultur- och 
teaterprojekt. En Teaterchock innebär att skratta, gråta, skapa kreativa idéer, ha kaos och 
arbeta riktigt bra tillsammans. En unik chans att uppleva teater som du inte bör missa! 
 
 
Konceptet Teaterchocken! är skapat på Lundby och Västra Hisingens Kulturskola av 
teaterpedagogerna Lisa Bengtsson och Maria Björling som sedan fört det vidare till 
Teaterhuset i Mölndal där det bearbetats ytterligare i samarbete med teaterpedagogen Ann-
Marie Mårtensson. Teaterhuset har nu utbildat över tio teaterpedagoger i konceptet och 
beger sig nu ut i landet för att sprida materialet till alla som vill ta del av det!  

 

VÄLKOMNA 

 


