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 BINDANDE ANMÄLANEvenemanget är GRATIS, men om du uteblir debiteras 300 kr. Meddela senast torsdag den 30/3.

VÄLKOMNA!
INSPIRATIONS- och KOMPETENSUTVECKLING inom KULTUR

DANTE är en kär tradition och platserna brukar snabbt fyllas! Vi vill inspirera och 
bidra till nya perspektiv inom såväl teater som lärande. 

Här kommer programmet i sin helhet för DANTE-DAGEN och redan har många anmält 
sig! DANTE är för lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet, för scenkonstarrangörer och 
samarbetspartners i teaterföreningar och bygdegårdar. Vi bjuder på mat - och även buss 
för den som önskar. Vi börjar kl 13.00 med kaffe/macka.

ANMÄLAN snarast möjligt till varbergs.tf@seaside.se
KOM-I-HÅG att ange ditt namn, din skola, kommun, ev stadie, önskemål om särkost samt 
om du vill ha plats i BUSSEN. OBS! Är ni flera från din skola/plats behöver vi samtliga namn 
och epost  (inga generella anmälningar typ ”vi kommer 3 pers” godtas). När ni fått ett 
bekräftelsemail från oss är er anmälan registrerad. Tack för att ni respekterar detta.

BUSSAR ERBJUDS T O R 
Avgång Hyltebruk Forum via Fbg 11.50

Avgång Laholm/g:a stationen via Hstd 11.15 
via Halmstad Teater 11.45
via Falkenberg Falkhallen 12.15

Avgång Kungsbacka G:a Turistbyrån 12.20

Ni som bokar buss förväntas åka den både 
till - och från arrangemanget (Det är viktigt att ni meddelar 
oss annars. Retur direkt efter föreställningen, ca 19.45.

VARMT VÄLKOMNA!

TEATER HALLAND AB
Box 58 | Birger Svenssons väg 28e | 432 40 VARBERG
info@teaterhalland.se | www.teaterhalland.se 
facebook.com/teaterhalland | 0340-54 22 80
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13.00 - 13.30 Samling / Kaffe och fralla / Registrering 
 Plats: Foajén

13.30 - 14.30 ”Mångfald 2.0 - kultur med mänskliga rättigheter 
 som kompass” EDNA ERIKSSON / föreläsning
 Plats: Stora Scen 

 Edna Eriksson är journalist, debattör och en uppskattad föreläsare.

 Hon har även arbetat som idé- och strategiutvecklare med mänskliga 
rättigheter som utgångspunkt för verksamhetsutveckling inom såväl 
näringsliv som offentlig sektor.

 Edna ger nya perspektiv och inspiration till hur vi i skolan kan arbeta 
med mänskliga rättigheter som ett verktyg för mångfald.

14.30 - 14.45 Paus frukt / vatten

14.45 - 15.35 PARALELLA WORKSHOPS

 ”Hur skapar vi förutsättningar för att nå dem vi vill nå?” 
 EDNA ERIKSSON / workshop
 Plats: Stora Scen 14.45 - 15.35 / 16.00 - 16.50 
 Edna presenterar en process där kultur, musik och Youtube kan 
 användas som konkreta verktyg i skolan för att förstå en värld i 
 förändring.

 ”Sitt still och håll tyst!” 
 ANNA SJÖVALL / workshop 
 om  att gå på teater med barn
 Plats: Runda Scen 14.45 - 15.35 /16.00 - 16.50 

I en workshop tillsammans med Teater Hallands 
konstnärliga ledare Anna Sjövall, diskuterar vi 
hur vi kan göra teaterbesöket till en spännande 
upplevelse för både barn och vuxna. Vad kan vi 
göra innan, under och efter föreställningen? Vad 
förväntas av oss och vem är ansvarig? Måste 
barnen vara tysta och vad ska lärarna göra? Och 
hur kan vi tillsammans prata om upplevelsen 
efteråt?
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15.35 - 16.00 Kaffepaus 
 Plats: Foajén
 Därefter växlar ni lokal och deltar i den andra workshoppen.

16.55 - 17.15 ROBERT JAKOBSSON, 
 TEATER ALBATROSS
 Plats: Stora scen 

 I Hallands inland ligger Tokalynga, där Teater Albatross huserar sedan 
nästan 30 år! Albatross ledare, Robert Jakobsson, talar om en planerad, 
lite annorlunda ”Barnteaterfestival” och om hur man spelat intressant 
ungdomsteater för publik från Syrien, Ryssland och Italien...

 17.15 - 17.55 Mat & Dryck 
Plats: Foajéscenen

18.10 - 19.25 Föreställning ”Kallocain”
 Plats: Stora Scen
 Nykomponerad operaföreställning byggd på Karin Boyes roman.

 Leo Kall, en kemist i nationens tjänst, har i hopp om ökad säkerhet utveck-
lat ett sanningsserum. Med hjälp av kallocain kan staten se in i våra mest 
intima tankar och bedöma oss efter nytta för landet. Leo har dock egna 
mål, driven av svartsjuka mot sin fru Linda och sin chef Rissen. Men vad 
händer när vi får sanningar vi inte räknat med. Produktion: HejOpera med 
stöd av Teater Jaguar
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gästspel av HejOpera!


