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WORKSHOP/MASTERCLASS
"Objekter på scenen, til hvad, hvorfor og hvordan"
- et grundkursus i omgang med objekter på scenen - som "sceniske objekter" og/eller som "spillemateriale".

WORKSHOPLEDERE
Jette Lund, dramaturg/cand. phil (jettelund.dk)
Jørgen Callesen, performancekunstner, Ph.D. (jorgencallesen.dk)
PROGRAM
5 dage i perioden 1.-8. Marts 2013 11-17
Trods betegnelsen "Grundkursus" er workshoppen at betragte som en "masterclass" - dvs. at forløbet er
tilrettelagt for personer, som allerede i egenskab af spillere, instruktører eller andet har arbejdet med objekter,
men som føler et behov for selv at få fingrene dybere ned i materien og udvikle deres viden.
Det kommer til at handle om i højere grad at kunne sætte "ord på" og selv at få nogle værktøjer til brug for
udvikling af forestillinger og til instruktion - og i sidste ende måske til undervisning.
Masterclassforløbet tager udgangspunkt i en række workshops afholdt på Det Kongelige Kunstakademi i
København, Kunstakademiet i Bergen og Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred.
dag 1:
dag 2:
dag 3:
dag 4:

objektet og spilleren
objektet og de andre objekter
hvad fortæller objektet selv
objektet og fortællingen, de ydre relationer og de indre
forbindelser
dag 5: opsamling - visning - diskussion:
objektet i den aktuelle scenekunst, dukker og medier.
I forlængelse af denne workshop afholdes endnu en workshop/masterclass arrangeret af Warehouse9 og
mediekunstgruppen PRAMnet.org med temaet "Virtuelle Objekter/Digitale Medier"- også for personer, som
allerede har en erfaring med mediet. Denne workshop afholdes i juni 2013 og annonceres senere på foråret.
Da udbyttet af sådanne workshops også er betinget af antallet af deltagere, har vi begrænset antallet til højst 10
deltagere.
Warehouse9/Pramnet og Jette Lund har udarbejdet en invitationsliste, og så er det efter princippet "først til
mølle". Hvis ønsket om deltagelse viser sig meget stort, vil vi overveje at gentage workshoppen. Så meld din
interesse.
TILMELDING
jorgen.callesen@warehouse9.dk

