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Skeið í leiklist
22. – 24. apríl 2022 á Gjáargarði

Set kross í kalendararn 22. – 24. apríl 2022 og tekna teg til Skeið í leiklist, ið MáF skipar fyri á Gjáargarði. Tríggir dagar
har tú hevur møguleika at menna teg sjálvan í einum kreativum og spennandi umhvørvi.
Undirvísarar verða Steinar Thorsen og Jorunn Lullau úr Noregi, ið bæði eru útbúnir yrkisleikarar og hava drúgvar
leiklistarligar royndir.
Steinar Thorsen hevur umframt at arbeitt sum yrkisleikari, leikstjóri og leikritahøvundur eisini verið leiklistarligur leiðari
í ymiskum høpi – eitt nú í fríyrkisleikbólkinum Turboteateret (Bergen), í Thesbiteatret (Tønsberg), ið er elsti
fríyrkisleikbólkur í Noregi, umframt at hann í 8 ár var leiklistarligur leiðari í Vestlandske Teatersenter. Eisini hevur hann
móttikið Bergen Teaterforenings Rampeløktpris (1997) og Nøtterøy Kommunes kulturpris (2012).
Jorunn Lullau hevur umframt leikarayrkið eisini tikið útbúgving í dukkuleiki á Riksteatret og Hordaland teater og hevur
somuleiðis útbúgving sum listafólkalærari. Hon hevur arbeitt á Den Nationale Scene, á Sogn og Fjordane, á Rikskonsertene
og í fleiri fríyrkisleikbólkum. Í dag arbeiðir hon sum fríyrkisleikari og skeiðsundirvísari.
Kom við á eitt spennandi skeið, har tú sjálv/ur og saman við øðrum lærir at brúka ymisk amboð í leiklistini so sum
improvisatión umframt drama- og leiklistarlig kynstur til at fara eina rannsakandi ferð inn í tað kreativa leiklistarúmið. Tú
sleppur at royna teg í spælandi søgukynstrinum á pallinum við teimum ymisku leiklistarligu amboðunum og lærir, hvussu
mann kann fortelja eina einfalda og munadygga pallsøgu, samstundis sum mann leggur dent á nærveruna við áskoðaran.
Undirvísingin verður leygardag til sunnudag frá kl. 09.00 – 17.00 við matarsteðgi á middegi umframt okkurt
leskandi/etandi í smáum støðgum fyrra- og seinnapart. Gevi gætur, at møtt verður fríggjakvøldið 22. apríl kl. 18:00 til
vælkomst, samansjóðing og ábit.
Prísurin fyri alt skeiðið íroknað uppihald er kr. 2.000 (dupultkamar) / kr. 2.600 (einakamar). Avmarkað pláss.
Áhugaði kunnu fáa meiri kunning og tekna seg elektroniskt inni á heimasíðuni hjá MáF www.maf.fo ella við at fara inn á
tiltakið At skriva stuttleik á Facebook. Skráseting er fyrst galdandi, tá ið goldið er á konto í Eik Banka: 9181-185 132 4 í
seinasta lagi 22. februar 2022.

