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Lørdag den 14. marts 2020
10:00

Velkomst

10:30

Teaterøvelser ved Josefine og Emma, Scene-		
kunsthus Aarhus

11:00

Oplæg ved Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen
Om grænseregionen og forholdet mellem Danmark og Tyskland

12:00

Frokostpause, mulighed for dialog med KnudErik Therkelsen

13:00

Gåtur fra Mejeriet til Sønderborg Slot

13:30

Guided tur på Sønderborg Slot
Historien om den dansk-tyske grænse

15:45

Kaffepause på en café i byen (arrangørerne gi’r)

16:15

Gåtur tilbage til Mejeriet

17:00

Oplæg ved Christian Axboe Nielsen, lektor
ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus
Universitet (inklusive tid til dialog)
Om krigen i det tidligere Jugoslavien m.m.

19:00 Tak for i dag – vi ses i morgen!
		

Søndag den 15. marts 2020
10:00

Opsamling og introduktion til dagen

10:30

Workshop ved Josefine og Emma, Scenekunsthus Aarhus
Hvordan kan vi transformere fakta til fiktion?
Hvordan skaber vi et dramatisk materiale ud fra
viden(skab)?  

12:00

Frokostpause

13:00

Workshop (fortsat)

16:00

Kaffepause & inspiration til iscenesættelse /
formater / metoder ved Peter Rafn Dahm og Arne
Johannsen, konsulenter i teaterorganisationen DATS

17:00

Opsamling & retninger fremadrettet

18:00

Farvel og tak!

STED: ”Mejeriet”, Løngang 2, Sønderborg. Arrangør: DATS, ved Arne Johannsen

VIGTIGT: Workshop-deltagere, der efterfølgende går i
gang med at producere en teaterforestilling inden for temaet
nationalstatskonflikter / grænsespørgsmål, vil kunne søge
om produktionsstøtte (PENGE) hos DATS. Kvalificerede ansøgninger vil modtage mellem 5.000 og 10.000 kr.
DATS stiller desuden gratis kunstnerisk konsulenthjælp til
rådighed i produktionsperioden. Man kan bede om op til
tre møder. Endelig hjælper DATS gerne med at arrangere
gæstespil med færdige forestillinger.
Workshoppen er GRATIS for alle interesserede unge mellem
16 og 30 år. Teatererfaring er ikke påkrævet.
Som deltager sørger man selv for (=betaler selv for)
rejse, mad og eventuel overnatning.

Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt:
Arne Johannsen - arnejohannsen@gmail.com - 29310079.
Se også www.dats.dk
• Gennemføres med støtte fra Sønderborg Kommunes
Genforeningen 2020 Pulje og DATS Sønderjysk Kreds
• Desuden tak til Sønderborg Hus og Grænseforeningen, som
har været med til at muliggøre denne workshop

